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حناچيراسرانجامبهبهشتبردند
دولت با تأخيري قابل توجه حكم شهردار تهران را صادر كرد تا اين پرسش را دامن بزند كه در پس صحنه چه گذشته است
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 نشستن پيروز حناچی بر 
نیلوفر امانی

صندل�ی ش�هردار تهران   جامعه
ام�ری دش�وار ش�ده بود. 
دولت در موعد مقرر حك�م او را نداد و كار را به حرف و 
حديث كشاند و علتش را نيز علنی نمی كرد، اما گفته   
می شد وزارت اطاعات به خاطر حضور فعلی برادر او در 
كادر منافقين، او را تأييد نمی كرده اس�ت. س�رانجام 
كسی در اين ميان از وزارت اطاعات خواسته، نظر خود 
را تغيير دهد. فكر كردن به اينكه چه كسی اين معادله 
را تغيير داده راهی جز به رئيس جمهور نمی برد و شايد 
در تعلل و تأخير اين معادله هم، معامله ای نهفته باشد و 
آن معامله، مديون كردن بيش از پيش حناچی به دولت 
بود.  ح�اا حناچی در كابينه حض�ور می يابد و همواره 
چش�مش به رئيس جمهوری اس�ت كه او را ب�ه زور به 
ساختمان شهرداری در خيابان بهشت فرستاد، همان 
رئيس جمهوری كه روزگاری می گفت نمی توان كسی را 
به زور به بهشت فرستاد! ديگرانی هم بايد چهارچشمی 
به حناچی بنگرن�د. او از ام�روز بهش�ت را در آغوش 
می گيرد و در نخستين پيام خود، خدمت به خلق )!( را 
از سوره ناس مثال زد، هرچند چيزی از خدمت به خلق 
در سوره ناس ديده نمی شود جز نام سوره كه فلق است. 
پی��روز حناچ��ی بااخره ب��ا حکم وزی��ر کش��ور،  ردای 
 خدم��ت ب��ه م��ردم در کس��وت ش��هرداری ته��ران را 

پوشید. 

این در حالی اس��ت که دولت در اقدامی غیرمعمول روند 
تأیید و صدور حکم وی را بس��یار طوانی کرد و دو هفته 
بعد از مهلت قانونی وزارت کش��ور حناچ��ی را به عنوان 

شهردار پذیرفت. 
در ای��ن اثنی علل مختلف��ی برای تأخی��ر در تأیید حکم 
چهاردهمین ش��هردار تهران بعد از انقاب عنوان ش��د. 
برجس��ته   ترین این دایل عضویت برادر وی در گروهک 
منافقین بود. بر این اس��اس به نظر می رس��د جریانی در 
دولت با این تأخیر به گسترش گمانه زنی  ها در مورد سوابق 
امنیتی حناچی و خانواده اش دامن زده است. این جریان با 
این اقدام سعی کرده حکم شهرداری را با افشای اطاعات 
امنیتی خانواده حناچی گروکشی کند و در نهایت با تأیید 
حکم وی، ش��هردار تهران را مدیون خود کند؛ کاری که 
باعث می شود ش��هرداری تهران در دست جریان نزدیک 

به دولت باقی بماند. 
عاوه بر ای��ن، دولت در ش��رایطی ب��ازی15روزه تأخیر 
در تأیید حکم حناچ��ی را هدایت کرد ک��ه وی در طول 
سال های گذشته بار  ها در مقام معاونت وزیر نیز کار کرده 
است و پست های کلیدی در ش��هرداری، وزارت مسکن، 
وزارت آموزش عالی، کمیسیون زیربنایی دولت، سازمان 

میراث فرهنگی و دانشگاه تهران داشته است. 
آنچه در جریان تأیید حکم ش��هردار تهران نادیده گرفته 
شده، تضعیف نهاد ش��هرداری و کاهش میزان اثرگذاری 
آن در جریان اداره شهر اس��ت که قربانی سیاسی بازی و 

بده و بستان های درون جریانی شده است. افزون بر اینکه 
حقوق اهالی پایتخت و آرامش مدیریت شهری پایتخت 
جمهوری اسامی ایران را دستخوش تزلزل کرده است؛ 
اقدامی که به روند خدمت رسانی به مردم و مدیریت منابع 

شهری آسیب می رساند. 
همچنین با الحاق اجباری ش��هرداری ب��ه دولت، فاتحه 
مدیریت یکپارچه ش��هری نیز دس��ت کم تا سال 1400 

خوانده شده است. 
حسن رسولی، عضو شورای ش��هر تهران درباره حواشی 
پیش آمده در رابطه با تأیید حکم حناچی و عضویت برادر 
وی در گروهک منافقین به رسانه  ها گفته بود: بررسی های 
غیر رس��می درباره حناچی که تا پیش از این داشته ایم، 
حاکی از این اس��ت که این نس��بت اگر وجود هم داشته 
باش��د خیلی جای نگرانی ندارد، چرا که در سال های اول 
انقاب و قبل از اس��تقرار کامل نظام، به ویژه در یکی دو 
سال ابتدایی انقاب که بحث گروهک  ها در فضای امنیتی 
کشور مسئله اصلی بود، بسیاری از خانواده  ها دچار چنین 

مشکاتی شدند. 
گفتنی اس��ت سه   ش��نبه 22 آبان ماه در صدمین  جلسه 
شورای پنجم شهر تهران اعضای ش��ورا سومین شهردار 

تهران در این دوره را انتخاب کردند. 
در ای��ن رأی گیری که بی��ن آخوندی و حناچ��ی  برگزار 
 ش��د، پیروز حناچی با کس��ب 11 رأی موافق ش��هردار 

تهران شد. 

 در حالی كه حدود ۷۰ روز 
وحید صابري

  جوان آناين
پي�ش در مراس�م رژه 
مس�لح ،  نيروه�ای 
تروريست  ها با ش�ليک به س�مت مردم و نيروهای 
مسلح چند نفر از هموطنان مان را به شهادت رساندند 
و به اصطاح خواستند امنيت را زير سؤال ببرند، اما 
امروز با تدبي�ر فدراس�يون وزنه برداری قرار ش�د 
رقابت های جام فجر برای س�ومين بار در اسفند به 
ميزبانی اهواز با حضور كشورهای صاحب عنوان دنيا 
برگزار شود؛ مسابقاتی كه با توجه به ورودی سهميه 
المپي�ک از اهميت بااي�ی برخ�وردار خواهد بود. 
علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری در گفت وگو 
با » جوان آناین « درباره برگزاری مسابقات جام فجر 
گفت: اهواز هستم و جلسه ای با استاندار محترم و مدیر 
تربیت بدنی خوزس��تان درباره میزبان��ی رقابت های 
جام فجر برگزار کردیم. قرار اس��ت مس��ابقات از 10 
الی 14 اس��فند در اهواز برگزار ش��ود. تمام تاش مان 
 را ب��رای برگ��زاری ه��ر چ��ه بهترمس��ابقات انج��ام 

خواهیم داد. 
وی افزود: مسابقات با توجه به اینکه گزینش سهمیه 
المپیک است، از سطح بس��یار باایی برخوردار است. 
طبق برنامه ریزی قرار است کشورهای صاحب عنوانی 
در این دوره ش��رکت کنن��د و این باعث می ش��ود تا 
جذابیت و حساسیت مسابقات بیشتر از سال های قبل 
باشد. خدا را شاکرم امروز با جلسه ای که با استاندار و 
همکاران تربیت بدنی استان داشتم خیالم راحت شد 
که این دوره مس��ابقات با درایت این دوس��تان هم به 
لحاظ فنی و کیفی و هم به لح��اظ امنیتی در بهترین 
شکل ممکن برگزار خواهد ش��د. حدود ۷0 روز پیش 
در هفته دفاع مقدس در روز رژه ، غاصبان س��نگدل و 
تروریست های کوردل خواستند با شهید کردن چند 

نفر از مردم عزیزمان ، امنیت منطقه را زیر سؤال ببرند 
که نتوانستند و ما با برگزاری مس��ابقات جام فجر در 
سطح بین المللی به آنها خواهیم فهماند که به امنیت 
خوزستان هیچ گاه کوچک ترین خدشه ای وارد نشده 
و نمی شود و ما با تمام تیم های خارجی شرکت کننده ، 
بهترین جام فج��ر را در بین س��ال های قب��ل برگزار 

خواهیم کرد. 
رئیس فدراس��یون وزنه برداری در پاس��خ به س��ؤال 
» جوان آنای��ن « مبنی بر اینکه چطور ش��ده گزینش 
س��همیه المپیک در ج��ام فج��ر لحاظ ش��د، اظهار 
داش��ت: مدتی پیش در مس��ابقات المپیک نوجوانان 
در بوینس آی��رس جلس��ه ای س��ه نف��ره بی��ن وزیر 
ورزش مان ، رئیس فدراسیون جهانی و من برگزار شد 
که در آنجا این قضیه از طرف ما طرح موضوع ش��د که 
رئیس فدراس��یون جهانی عنوان کرد پس از ارزیابی 
و بررس��ی IOC ج��واب نهایی را می دهن��د و مدتی 
پیش خدا را ش��کر به رغم اینکه میزبانی را به کش��ور 
دیگری داده بودند اما کش��ور عزیزم��ان را جایگزین 
 کردند که قرار شد در جام فجر کسب سهمیه المپیک 

لحاظ شود. 
مرادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سه مسابقه مهم 
برای کسب س��همیه المپیک مانده و جام فجر یکی از 
آن مسابقات است، ارزیابی می ش��ود که تمام تیم  ها، 
حضوری قدرتمندانه داش��ته باش��ند. البته مسابقات 
قطر کاپ و مسابقات تایلند هم هس��ت اما هیچ کدام 
اعتبارش مثل مس��ابقات جام فجر ایران نیست. با این 
تفاسیر امسال شاهد مسابقات جام فجر خوبی در اهواز 
خواهیم بود. واقعاً این امتیاز یک افتخار ملی برای ایران 
محسوب می ش��ود. به جهانیان اعام می کنیم که در 
جایی که دشمنان خواستند امنیت منطقه را زیر سؤال 
ببرند ما با برگزاری هر چه بهتر جام فجر به عنوان یک 

رویداد بین المللی ، افتخاری دیگر برای کشورمان ایران 
رقم خواهیم زد. 

وی در پاسخ به اینکه چه کشور  هایی در این دوره حضور 
خواهند یافت، اظهار داشت: ما طبق سنوات گذشته و 
بحث میزبانی و میهمان نوازی مان از تمام کش��ورهای 
صاحب عنوان در ای��ن دوره دعوت به عمل می آوریم و 
تصمیم گیرنده خود کشور  ها هستند که شرکت کنند 
یا خیر. اما همان طور ک��ه عرض کردم به احتمال زیاد 

وزنه برداران خوبی در این دوره وزنه خواهند زد. 
رئیس فدراس��یون وزنه ب��رداری درباره اینکه ش��نیده 
می شود تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران در مسابقات 
قهرمانی جهان 201۹ شرکت نمی کند، اظهار داشت: بله 
این خبر قطعی است. ما چند سال است که در رقابت های 
قهرمانی جهان در رده نوجوانان قهرمان و نایب قهرمان 
شده ایم و از آنجا که این مس��ابقات در اسفند ماه برگزار 
می شود و مس��ابقات جام فجر را داریم به خاطر تداخل 
تصمی��م گرفتیم بیش��تر انرژی م��ان را روی جام فجر 
بگذاریم، ضمن اینکه مسابقات نوجوانان در اس وگاس 
برگزارمی شود و در بحث صدور ویزا برای ما مشکات 
زیادی به وجود می آورند، برای همین در نهایت پس از 

ارزیابی و مشورت تصمیم گرفتیم شرکت نکنیم. 
مرادی در خاتمه درباره بازگشت کیانوش رستمی هم 
گفت: دیروز در دفتر آقای صالحی، رئیس کمیته ملی 
المپیک جلسه ای با حضور و من و رستمی برگزار شد 
که در این نشس��ت نهایتاً مقرر ش��د کیانوش رستمی 
در اردوی تی��م ملی حاضر ش��ود و تح��ت برنامه   ها و 
سیاست های فدراس��یون تمرینات خود را پیش ببرد 
و برای حضور در مس��ابقات گزینشی المپیک 2020 
آماده ش��ود. احتمال دارد در صورت تأیید س��رمربی 
تیم در مسابقات قطر کاپ که گزینشی المپیک است، 

وزنه بزند. 

عبداه، رئيس اجرايی دولت افغانستان نوشت كه هيچ كس   جهان وزير خارجه ايران با انتشار عكس�ی از ديدارش با عبداه 
نم�ی آورد.  دس�ت  ب�ه  چي�زی  افغانس�تان  ب�ه  داع�ش  آوردن  از 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که در ژنو حضور دارد، با انتشار عکسی در صفحه توئیتر خود 
نوشت:»در ژنو اتفاق نظر وجود داشت؛ مسئله افغانستان راهکار نظامی ندارد، در داخل افغانستان 
و در سطح منطقه به روند سیاسی جامع نیاز است. قانون اساسی و دستاوردهای دموکراتیک 
بایستی حفظ شوند«. به گزارش خبرگزاری فارس، ظریف در ادامه نوشت: »آوردن داعش به 
افغانستان سودی نصیب کسی نمی کند، همان طور که کسی از این اقدام در سوریه و عراق سود 
نکرد«. ظریف برای شرکت در نشست امنیتی افغانستان به ژنو سفر کرده است. او روز سه   شنبه 
در حاشیه این نشست با »فدریکا موگرینی«، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دیدار و 
رایزنی کرد. دو طرف در این دیدار درباره صلح و ثبات در افغانستان و ضرورت حمایت بین المللی 
از روند صلح در این کشور با تکیه بر ظرفیت های نیروهای داخلی افغانستان تأکید کردند. مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران، درباره اهمیت پشتیبانی کامل بین المللی 
از روند صلح جامع با رهبری و مشارکت نیروهای داخلی افغانستان تبادل نظر کردند. در ماه های 
اخیر کشورهای منطقه مثل روسیه و چین فعالیت های خود را برای برقراری صلح در افغانستان 
تشدید کرده اند تا با آوردن طالبان به پای میز مذاکره امنیت و ثبات را در افغانستان ایجاد کنند. 

پوتي�ن،  واديمي�ر  ك�رد  اع�ام  چهار  ش�نبه  روز  كرملي�ن 
رئيس جمه�ور روس�يه در حاش�يه نشس�ت گ�روه 2۰ در آرژانتين 
ب�ا دونال�د ترام�پ، رئيس جمه�ور امري�كا دي�دار خواه�د ك�رد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، به رغم تنش های گسترده بین روسیه و 
امریکا بر سر مسائل جهانی، رهبران دو کشور قرار است درباره موضوعات 
مختلف با یکدیگر رایزنی کنند. طبق بیانیه کرملین، سران دو کشور در 
این دیدار به دنبال راه   هایی برای خروج از بن بست های ایجاد شده در روابط 
روس��یه و امریکا خواهند بود. برگزاری این دیدار روز سه   ش��نبه با تردید 
مواجه شد. ترامپ در مصاحبه با واشنگتن پس��ت گفته بود ممکن است 
این دیدار را به دلیل توقیف سه ش��ناور اوکراینی توسط روسیه، لغو کند 
اما کرملین گفت که این دیدار کماکان برگزار می شود. یوری یوشاکوف، 
دستیار پوتین در جمع خبرنگاران گفت مسکو ترجیح می دهد واشنگتن 
برای گفت وگو با روسیه به جای رسانه   ها از کانال های دیپلماتیک مستقیم 
استفاده کند. سران امریکا و روسیه درباره ثبات راهبردی و تصمیم امریکا 
برای خروج از پیمان موشکی با روسیه با یکدیگر گفت وگو خواهند کرد. 

آنها درباره سوریه، ایران و کره شمالی هم رایزنی خواهند کرد. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  8 آذر 139۷   -    21 ربيع ااول 144۰

سال بيستم- شماره 552۷ - 16 صفحه
قيمت:5۰۰تومان

اله رداز زب کيک و پ وان ت راخ ي ف آ
ه رکزي زبال ايت م اندهي س  و سام

اند و  انون مديري  ا  هري و اجراي م دما  ی  ی اي  اي ا ا ا   ر  فو  ن ي  ا هر
ياب  ه  ا بر و ا با ا  ر ی و  ه و  با ي  اي مر و  يرب   اي اجراي  آيین نامه 
وص  ر به ب  ي ا راي  ابه   ا م ه  اب ا و  هی ربه و  اي  ا ا و  ي اي  ر  وان 
و به   ه اند  ا ی  ابه آن فعا ه يا م می ه  اين  راي  اي واجد  ر  لیه  ا ا  ايد  ا ن وا
ا و مدا  ه ا ا نامه جه ا و ه   ا آ ي ان ا ي ا  ا و  ر مد   اي  م آيد  صو 
ي به  ي مر ا هر وم  اي  آمد وي مدا به صو  به واحد  ه و  می ي  اين  ا واب  و 

د اي ن  مراجعه ن ل
اي  ر  ه براي  د  يا م با ل   ي م ا رمايه  یه جه  ان برآو او ر ا می  به 

د بو وا ا  اي يا  اب اف وجیه 
ي هدايتي راد  ومي و امور مشارکت ها                                  مديريت درآمدهاي 
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 روحاني اشتباه  بانک مرکزي را 
با شوخي  پذيرفت

 بااخره روز گذشته رئیس جمهور به طور تلویحی و البته با شوخي اعتراف 
کرد که گول فرمول های اقتصادی را خورده و باید در مقام عمل نسبت به آنها 

صفحه4تجدیدنظر کرد

  آمادگي نيروهاي مسلح موجب بازدارندگي و ترس دشمنان است. جمهوري اسامي قصد آغاز 
جنگ با كسي را ندارد اما بايد آنچنان توانايي هاي خود را افزايش دهيد تا دشمن نه تنها از حمله 
به ايران بيمناك و هراسان باشد بلكه به بركت همبستگي، اقتدار و حضور مؤثر نيروهاي مسلح 

در ميدان، سايه تهديد نيز از سر ملت ايران دور شود | صفحه 2

 قدر داني
  مراجع تقليد
 از خدمات بسيج
  س�ردار س�رتيپ پاس�دار غيب پرور و 
هيئت همراه روز گذشته در سفري يک روزه 
به قم با حضرات آيات عظام نوري همداني، 
مكارم ش�يرازي، جوادي آمل�ي و آيت اه 
اعراف�ي مدي�ر حوزه هاي علميه سراس�ر 
كش�ور دي�دار و گفت وگو كردن�د. مراجع 
عظام تقليد دراين  ديدار از خدمات بسيج 
در عرصه هاي فرهنگي، عمراني و اقتصاد 

مقاومتي قدرداني كردند. | صفحه 2

رهبر انقاب در دیدار فرماندهان و مسئوان نیروي دریایي ارتش: 

 جرئت تهديد ملت ايران را
از دشمنان بگيريد

حنا  چي را 
 سرانجام 

به بهشت بردند

  اگرچه رئیس جمهور ایرادات سیاستگذاری در حوزه بازار پولی را با ذکر مثالی 
درباره آثار واردات طا در کاهش قیمت ارز بیان کرد، اما دامنه تصمیمات غلط 

در حوزه سیاستگذاری سیاسی بسیار بیشتر از اینها اثرگذار بوده است

همين صفحه



در ديدار رئيس سازمان بسيج عنوان شد

88498443سرويس  سياسي
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 براي اصحاب هنر

مقام معظم رهبري پ��س از ديدار مفصل و چند س��اعته اي كه 15 نفر از 
تهيه كنندگان، كارگردانان و بازيگران سريال هاي نمايشي، چندي پيش با 
معظم له داشتند، نظرات خويش را در قالب پيامي براي آنها ارسال فرمودند 
كه از طريق رسانه ملي به اطاع عموم نيز رسيد. معظم له در اين پيام به 

مسائل مهمي اشاره فرمودند كه برخي از آنها عبارتند از: 
1- جنگ نرم همه جانبه  دشمن، امروز قابل انکار نيست. با اين حال، برخي 
آن را انکار مي كنند و اين خود نيز بخشي از جنگ نرم است. در اين جنگ، 

هنرمندان و اهالي فکر و نظر، در حکم نيروهاي مسلح در جنگ سختند. 
برخي بي تف��اوت از برابر اين حادثه  ملي مي گذرند، برخي هم با دش��من 
همراهي و به او كمك مي كنند؛ آنها مسئوليت ناپذير و اينها دشمن شيفته اند. 
در مقايسه با نيروهاي مسلح در جنگ سخت، مي توان گناه اين دو دسته را 
تشخيص داد.  امروز در كشور بحمداه كم نيستند كساني كه داراي موضع 
مسئوانه و تاش شايسته اند؛ اين بايد روزبه روز افزايش يابد. دفاع از عظمت 
ايران، از فرهنگ ايران، از خانواده  ايراني، از حركت باشکوه ملّت ايران و ... فقط 

با سخنراني و نگارش نيست؛ هنر بايد ميدان دار باشد. 
جايگاه فيلم و سريال در اين ميان بسيار برجسته است. در سريال ها به مسائل 
ملّي بپردازيد؛ از شهداي عزيز، از دفاع مقّدس، از انقاب، از سبك زندگي 
اسامي، از انگيزه هاي ايماني ملّت و مظاهر آن، از ايستادگي شان در برابر 

ابرجنايتکاران و مفسدان عالم، از راهپيمايي اربعين و... بگوييد. 
عظمت و استقال و شجاعت و ظرفيت های علمي و عملي اين ملت را با زبان 
هنر بيان كنيد. پرداخت درست و هنرمندانه  اين موضوعات بسي جّذاب و 

پُرمخاطب است، هم در داخل كشور و هم در ديگر كشورها و ملّت ها. 
برخي مسائل و واقعيت هايي كه در رابطه با جنگ نرم دشمن و بی توجهی 
نس��بت به هجمه اي كه از جانب چنين جنگي تاكنون متوجه جمهوري 
اسامي شده است، قطعاً رهبري معظم انقاب را بر آن داشته تا بار ديگر در 
چنين مقطعي ، كانون توجه افکار عمومي، نخبگان فکري و اصحاب رسانه 

و هنر را به آن معطوف نمايد. 
 اولين بار در سال ۲۰۰4 ميادي يعني 14 سال پيش، فردي به نام »جوزف 
ناي« دركتاب »تغيير ماهيت قدرت امريکايي« جنگ نرم و قدرت نرم را 
مطرح كرد. وي مفهوم قدرت ن��رم را دركتاب »قدرت نرم: راه موفقيت در 
سياست های جهاني« بسط داد. اما جاي تأسف است كه در كشور ما هنوز 
عده اي با ژست روشنفکري، جنگ نرم را انکار مي كنند و ديگران را متهم به 
توهم توطئه مي كنند! براي نمونه، چند سال پيش يك كارگردان سينماي 
كشور در يکي از برنامه هاي سينمايي تلويزيوني می گويد؛ »من با اين كلمه 
دشمن مشکل جدي دارم. شما مي دانيد پايه اينکه ما اين قدر دشمن خيالي 
مي سازيم چيست؟ ببينيد اينها همه افسانه است. من نمي دانم چرا دائماً 
اين نگرش را در جامعه باب مي كنند«. اين در حالي است كه رهبر معظم 
انقاب اسامي با تيزبيني و دقت نظر خاص خود مي فرمايند؛ انکار جنگ 
نرم نيز خود بخشي از جنگ نرم اس��ت. چرا؟ چون انکار، غفلت مي آورد. 
دشمن آمده پشت در خانه شما و مشغول خرابکاري است و يك جاهايي 
حتي ورود نيز كرده است، به جاي آنکه فکر تدبير و چاره بشود، برخي اين 
هجمه را انکار كنند. نتيجه چه مي شود؟ بی خيالی و خوش خيالی و بی عملی. 
البته عده اي حتي پا را از اين مرحله نيز فراتر گذاشته و تبديل مي شوند به 
سرباز تهاجم فرهنگي دشمن. ترويج منکرات و تضعيف اخاق و ايمان در 
توليدات فرهنگي يا به عبارت دقيق تر، محصوات ضدفرهنگي از نشانه هاي 
چنين تفکري است. بي اعتنايي و غفلت نسبت به تهاجم فرهنگي و جنگ 
نرم دشمن يك جور ضايعه و خسارت است و شيفتگي، همراهي و همکاري 
با دشمن به مراتب زشت تر و خسارت بارتر از بي اعتنايي و غفلت از تهاجم 
فرهنگي و جنگ نرم دشمن است. اينکه ديدار با كارگردانان و سازندگان 
سريال هاي تلويزيوني در شرايط حاضر براي رهبر معظم انقاب اهميت 
مضاعف پيدا كرده است، نش��ان از اثر گزاري اين بخش از هنر در جامعه 
مخاطبين و شکل دهی فرهنگ عمومي جامعه دارد. به تعبير ديگر، مي توان 
اين سؤال را مطرح كرد كه اساساً س��ريال ها چه نقش و اهميتي دارند كه 
رهبر انقاب چنين جلسه اي برگزار كرده و ساعت ها وقت براي آن صرف 
مي كنند؟ به طور خاصه مي توان گفت س��ريال هاي تلويزيوني س��بك 
زندگي افراد و جامعه را شکل مي دهند. در ميان رسانه هاي عمومي، سينما، 
مطبوعات، سايت هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي و ابزاري از اين دست 
هر كدام جايگاه و كاركرد خاص خود را دارند اما اين سريال ها هستند كه 
با ويژگي هاي منحصر به فرد خود بيشترين تأثير را بر سبك زندگي افراد 
مي گذارند. س��ريال ها مخاطبان را درگير مي كنند و براي مدتي طواني 
جامعه را به دنبال خود مي كشند. دايره مخاطبان سريال ها نيز وسيع است 
و اقشار مختلف جامعه را در برمي گيرد. ورود جدي و گسترده شبکه هاي 
ماهواره اي فارسی زبان به عرصه توليد و پخش سريال، نشان مي دهد كه آنها 
نيز به خوبي و درستي دريافته اند راه اثرگذاري غيرمستقيم و نرم بر مخاطب 
از اين دريچه مي گذرد. به جرئت مي توان گفت سريال، پرمخاطب ترين و 
اثرگذارترين ابزار فرهنگي در سطح جهان است و موج سريال سازي طي يك 
دهه و به خصوص چند سال اخير به شدت گسترش يافته است. سريال هايي 
كه مخاطبان چند ده ميليوني دارند و چنان بيننده را درگير خود مي كنند كه 
ساخت و پخش آنها حتي چندين سال نيز ادامه مي يابد و با اتمام هر فصل، 

مخاطبان پيگير و مشتاق ساخت و پخش سري جديد آنها هستند. 
تحليل و بررسي عميق و همه جانبه محورهاي مطرح شده از سوي رهبر 
معظم انقاب در خصوص اين ديدار، به صرف ساعت ها زمان و دهها و بلکه 
صدها صفحه مقاله و تحليل نياز دارد كه بر رسانه هاي دلسوز انقاب است 
كه با نگاه ژرف و از سر دقت، بندبند محورهاي دهگانه اين مکتوب معظم له 
را مورد توجه قرار دهند و براي تحقق آن برنامه هاي عملياتي و راه گش��ا 

ارائه دهند. 

حسن رشوند

دادستان كل كشور: 
  ظريف نوشته  سندی از   پولشويي ندارم

 ظريف يك نام�ه ۱۲ صفح�ه اي را چند 
روز قبل فرس�تاده كه يكس�ري بيانات 
خودش را در آنجا باز توضيح داده است، 
همچنين حاوي مس�ائل ديگري بود كه 
خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود 
و درآخ�ر هم اش�اره كردند ك�ه دليل و 
مستندي ندارند كه بخواهند بفرستند. 

به گزارش فارس، محمدجعفر منتظري، دادس��تان كل كش��ور درباره 
اظهارات وزير امور خارجه در خصوص وضعيت پولشويي در كشور گفت: 
اواً شرايط كشور از لحاظ مسائل داخلي و خارجي به گونه اي است كه 
بسياري از امور خصوصاً توسط مسئوان بايد رعايت شود و مراعات بيان 
برخي از مسائل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگيرد. 
حجت ااس��ام منتظري در بيان نکته دوم با تأكيد بر اينکه وزير امور 
خارجه در ش��رايط كنوني و با توجه به مس��ائل ارتباط بين المللی بايد 
تقويت شود، ادامه داد: ديپلماسي بين المللی نظام جمهوري اسامي از 
كانال وزارت امور خارجه و شخص وزير انجام مي شود و نبايد وزير امور 
خارجه تضعيف گردد. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: نکته سوم 
اينکه بحث پولشويي يك بحث است كه امروز مرتبط با مباحث خارج 
از كشور است، بحث FATF و چهار ايحه قانوني كه دولت به مجلس 
داده است نيز مطرح اس��ت، ولي در شرايطي كه دش��من ما را تحريم 
اقتصادي ك��رده و براي گرفتن برخي از امتيازات فش��ار وارد مي كند و 
مي خواهد چهره داخلي كشور ما را منکوب نشان دهد، اينکه از زبان وزير 
امور خارجه ما اين مسائل راجع به پولشويي مطرح شود خيلي موجه و 

حکيمانه نمي بينم. 
وي با اشاره به اينکه آقاي وزير محترم امور خارجه نبايد در اين شرايط 
در عرصه پولشويي اين حرف ها را مي زد، اظهار كرد: بنده وقتي مطالب 
ايشان را شنيدم بر اساس وظيفه و تکليف، نامه اي نوشته و خواستم كه 
مستندات را براي پيگيري به دادس��تاني كل ارسال نمايند. منتظري 
بيان داشت: يك نامه 1۲ صفحه اي را چند روز قبل براي بنده فرستادند 
كه يکسري بيانات خودشان را در آنجا باز توضيح داده بودند، همچنين 
حاوي مس��ائل ديگري بود كه خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و 
درآخر هم اشاره كردند كه دليل و مستندي ندارم كه بخواهم بفرستم و 

يکي دو مورد بوده كه به آقاي رئيس جمهور داده ام. 
دادستان كل كشور با اشاره به اينکه نامه 1۲ صفحه اي آقاي وزير محترم 
امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوي هيچ مستند و دليل و مدركي كه 
قابل تعقيب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم كه از ناحيه ايشان و هر 
مقام اجرايي ديگري اگر مس��تنداني هست به ما ارسال شود و مطمئن 
باشند كه ما تعقيب مي كنيم. وي خاطرنش��ان كرد: انتظارم اين است 
كه دس��تگاه هاي اجرايي با يکديگر تعامل و همکاري داشته و در مورد 
افرادي كه ضربه به اقتصاد كشور مي زنند، مدارك و دايل را بفرستند 

تا بررسي شود. 

رحيم پور ازغدي درجمع دانشجويان مطرح كرد
بي توجهي دولت به مصوبات شوراي عالي 

انقاب فرهنگي
عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي با اش�اره به بي توجهي هايي كه 
به مصوبات  اين ش�ورا مي ش�ود، گفت: اينها قرارداده�اي خارجي 
را ك�ه ب�ا عقاي�د و منافع م�ا در تضاد اس�ت، امض�ا مي كنن�د و در 
مقابل، مصوبه ش�وراي عالي انق�اب فرهنگي را اب�اغ نمي كنند. 
به گزارش فارس، حسن رحيم پور ازغدي در ويژه برنامه سالروز تشکيل 
بسيج مستضعفين كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسامي علوم 
و تحقيقات و با موضوع »چهل سال؛ چه گذشت« برگزار شد، گفت: ما در 
حوزه دولت سازي و نظام سازي بايد بدانيم بعد از گذشت 4۰ سال از انقاب، 
با تفکر بسيجي و رويکرد علمي، بايد از چه موانعي عبور كنيم. وي ادامه داد: 
اسناد باادستی خوبي در 4۰ سال گذشته براي رسيدن به اهداف، تنظيم 
شده و اين موضوع بسيار مهم است زيرا اكثر كشورها اسناد باادستي خود 

را از دو بلوك شرق و غرب الگوبرداری كردند. 
رحيم پور ازغدي با اش��اره به تأكيد ما بر استقال و همچنين شعار »نه 
شرقي، نه غربي« يادآور ش��د: برخي مي گويند كه شعار »نه شرقي، نه 
غربي « به معني انزوا اس��ت، در صورتي كه اين حرف درست نيست و 
استقال به معني انزوا نيست. معني » نه شرقي، نه غربي « اين است كه 
ايران نمي خواهد تحت سلطه آن دو كشور برود؛ البته از دستاوردهاي 
آنها استفاده خواهد كرد. عضو ش��وراي عالي انقاب فرهنگي در ادامه 
گفت: برخي به غرب، نگاه منفعانه دارند و فکر مي كنند كه اگر دنباله رو 
غرب شوند، پيشرفت مي كنند؛ در صورتي كه اشتباه است. اين تفکر را در 
اواخر دوران قاجار و دوران پهلوي به صورت شديد ديده ايم كه نتيجه آنها 
نيز مشخص است. وي با اشاره به مشکاتي كه در حوزه دولت سازي و 
نظام سازي، وجود دارد، تأكيد كرد: يکي از مشکات اين است كه قوانين 
قانون نويسان، در بسياري از مواقع ارتباطي با اسناد باادستی ندارد و آن 
حلقه اي كه اسناد باادستی را به اسناد پايين دستی وصل مي كند، گم 
شده است. ما در بحث قوانين و لوايح اجرايي، مشکاتي داريم. چرا كه 
بين خود اين قوانين و لوايح اختاف است و از طرف ديگر بين آن قوانين 

و اسناد باادستي ارتباطي وجود ندارد. 
رحيم پور ازغدي در بخش ديگري از س��خنانش تصريح كرد: نتيجه 
تفکر غرب زده برخي از مس��ئوان اين است كه مدام به دنبال امضاي 
قراردادها و معاهدات خارجي همچون برجام، FATF هستند. وي با 
اشاره به بي توجهي هايي كه به مصوبات  شوراي عالي انقاب فرهنگي 
مي شود، گفت: كنوانسيون اسامي حقوق كودك نوشته شده و حتي 
سال گذشته هم در شوراي عالي انقاب فرهنگي تصويب شد؛ اما رئيس 
جمهور آن را امضا و اباغ نمي كند كه اين عمل او بر خاف قانون است. 
دولت كنوانسيون اسامي حقوق كودك را كه خودمان تنظيم كرده ايم 
اباغ نمي كند اما كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل را اباغ و اجرا 
مي كند. ازغدي در ادامه افزود: اينها قراردادهاي خارجي كه با عقايد 
و منافع ما در تضاد اس��ت را امضا مي كنند و در مقابل، مصوبه شوراي 
عالي انقاب فرهنگي را اباغ نمي كنند. وي گفت: در يك ماده، تحت 
عنوان ممنوعيت تبعيض عليه كودكان، رسماً همجنس بازي كودكان 
زير 1۸ سال را جزو حقوق آنها مي دانند و در ماده اي ديگر، مي گويند 
كه خانواده فقط زن و مرد نيس��ت؛ يعني مرد و مرد ي��ا زن و زن هم 
مي تواند خانواده باشد. ازغدي تأكيد كرد: در خصوص مسئله پولشويي 
 FATF هم خبر تازه اي كه منتشر شده اين است كه هفت عضو اصلي
پولشويي ۲۲۷ ميليارد داري داش��ته اند. آن وقت به ما مي گويند كه 

براي مبارزه با پولشويي بايد به آنها بپيونديم.  

      ايرنا: دكتر روحاني، رئيس جمهوري در پيامي درگذشت مرحومه 
مغفوره حاجيه خانم فريسات مادر بزرگوار شهيدان صباح، خلف و كاظم 

فريسات را تسليت گفت. 
      ايس�نا: علی اصغر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس: شکايت 
از علي اريجاني، رئيس مجلس كه ۲5 امضا داشت، با انصراف برخي از 
نمايندگان و كاهش تعداد امضاها به ۲1 امضا، فعًا منتفي شده است. 

     تسنيم: حسين مقصودي، نماينده مردم سبزوار در مجلس از تدوين 
دو طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري از 
سوي نمايندگان خبر داد و گفت: اين دو طرح چهارشنبه ۷ آبان تقديم 

هيئت رئيسه پارلمان شد. 

پاسخ روابط عمومي مجمع تشخيص به ستاد 
تبليغات اقتصادي: 

مصاديق نفوذ به مراجع مربوط ارائه شده  است
روابط عمومي مجمع تش�خيص مصلحت نظام در پاس�خ به س�تاد 
اطاع رس�اني و تبليغ�ات اقتص�ادي كش�ور، تأكي�د ك�رد: دبي�ر 
مجمع مصادي�ق و موارد نفوذ در كش�ور و وابس�تگي تش�كياتي 
به امري�كا را ب�ه مراجع مربوط�ه ارائ�ه كرده ان�د و خواهن�د كرد. 
به گزارش فارس، اداره كل روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در پاسخ به نامه ستاد اطاع رسانی و تبليغات اقتصادي كشور، اعام كرد: 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصداق ها و موارد نفوذ در كشور در 
ابعاد فکري، اعتقادي و در بعد هواداري و نيز در شکل وابستگي تشکياتي 
به امريکا را به مراجع مربوط ارائه كرده اند و خواهند كرد. در اين  پاسخ آمده 
است: همان گونه كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرده اند 
»ضربه و آس��يب هواداران انديش��ه هاي امريکايي در كش��ور و در برخي 
دستگاه ها بيش از هزينه ناش��ي از تحريم هاي امريکا بوده است. « روابط 
عمومي مجمع تشخيص مصلحت تأكيد كرده: اميد است با نصب العين 
قرار دادن هشدارهاي پي در پي رهبر معظم انقاب پيرامون خطرات نفوذ 
دشمن در برخي از دستگاه هاي تصميم ساز و تصميم گير كشور، دستگاه هاي 
مسئول به وظايف خود عمل كنند.  محس��ن رضايي ۲۸ آبان در مراسم 
گراميداشت شهداي جبهه مقاومت گفته بود: امروز نفوذي هاي امريکا در 
داخل چرخ اقتصاد را معطل كرده اند و در وزارتخانه ها بيشتر از ترامپ در حال 
فعاليت هستند. پس از آن بود كه دبيرخانه ستاد اطاع رساني و تبليغات 
اقتصادي كشور طي نامه اي از دبير مجمع تشخيص خواست مدارك خود 

درباره وجود نفوذي هاي امريکا در بدنه دولت را ارائه كند. 

  گزارش

      خبر  یک

حضرت آي�ت اه خامن�ه اي، رهب�ر معظم 
انق�اب اس�امي ظه�ر دي�روز در دي�دار 
فرمانده�ان و مس�ئوان ني�روي دريايي 
ارت�ش جمهوري اس�امي اي�ران، تكيه بر 
نيروي انس�اني ج�وان، مؤم�ن و پرانگيزه 
را كليد حل مش�كات در هم�ه بخش هاي 
كش�ور از جمله نيروهاي مس�لح دانستند 
و با تأكيد بر ل�زوم كار مضاع�ف و افزايش 
آمادگي ه�ا، خاطرنش�ان كردن�د: ه�ر چه 
مي توانيد توانايي ه�ا و آمادگي هاي خود را 
افزايش دهيد تا دشمناِن ايران حتي جرئت 
تهديد اين ملت بزرگ را نداش�ته باش�ند. 
به گ��زارش پاي��گاه اطاع رس��انی دفتر مقام 
معظم رهب��ري، در اين ديدار كه به مناس��بت 
۷ آذر روز نيروي دريايي برگزار ش��د، فرمانده 
كل قوا با اش��اره به صف آرايي جبهه اي وسيع 
از دشمنان و رقبا در مقابل جمهوري اسامي، 
گفتند: وج��ود اين واقعي��ت در كنار ضرورت 
جب��ران عقب ماندگي ها، نش��ان دهنده لزوم 
كار مضاعف و فوق الع��اده در همه بخش های 

نظام از جمله در نيروي دريايي اس��ت. ايشان 
پيش��رفت هاي ارتش و به ويژه نيروي دريايي 
از ابتداي انقاب اس��امي تا به امروز را عظيم 
و ش��گفت آور خواندند و افزودند: نسل كنوني 
نيروي درياي��ي به ابت��کار و توانايي هاي خود 

عميقاً ايمان دارد و تحقق پديده هايی همچون 
الحاق ناوشکن سهند و زيردريايي هاي فاتح و 
غدير به ناوگان دريايي، بشارت دهنده امکان 
پيشرفت هاي روزافزون است. حضرت آيت اه 
خامنه اي افزايش آمادگي نيروهاي مس��لح را 

موجب بازدارندگي و ترس دشمنان دانستند 
و گفتند: جمهوري اسامي قصد آغاز جنگ با 
كسي را ندارد اما بايد آنچنان توانايي هاي خود 
را افزايش دهيد تا دش��من نه تنها از حمله به 
ايران بيمناك و هراسان باش��د بلکه به بركت 
همبس��تگي، اقتدار و حضور مؤث��ر نيروهاي 
مسلح در ميدان، س��ايه تهديد نيز از سر ملت 
ايران دور شود. پيش از سخنان فرمانده كل قوا، 
امير دريادار خان��زادي فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اس��امي ايران در گزارشي با 
اشاره به آماده سازي ناوش��کن سهند، احياي 
ناوش��کن دماوند و س��اخت زيردريايي فاتح 
به دست جوانان و متخصصان نداجا و صنعت، 
گفت: ني��روي دريايي ارتش ت��اش مي كند 
ضمن ارائه بنايي نو از اي��ن نيرو، مظهر اقتدار 
ملت ايران در دريا باش��د و با الهام بخش��ي به 
ملت هاي آزاده جهان، روند رو به افول استکبار 
در دريا را سرعت بخش��د. در اين ديدار، نماز 
ظهر و عصر ب��ه امامت رهبر انقاب اس��امي 

اقامه شد. 

رهبر انقاب در ديدار فرماندهان و مسئوان نيروي دريايي ارتش: 

  جرئت تهديد ملت ايران را از دشمنان بگيريد

قدرداني مراجع از خدمات بسيج
مراج�ع عظ�ام تقلي�د در دي�دار رئي�س 
س�ازمان بس�يج مس�تضعفين از خدم�ات 
بس�يج در عرصه ه�اي فرهنگ�ي، عمران�ي 
و اقتص�اد مقاومت�ي قدردان�ي كردن�د. 
به گزارش خبرگزاری بس��يج، س��ردار سرتيپ 
پاسدار غيب پرور و هيئت همراه روز گذشته در 
سفري يك روزه به قم با حضرات آيات عظام نوري 
همداني، مکارم شيرازي، جوادي آملي و آيت اه 
اعرافي مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور ديدار 

و گفت وگو كردند. 
    بايد فضاي مجازي از دس�ت دش�منان 

خارج شود
آيت اه نوري همداني در ديدار سردار غيب پرور 
از بسيج به عنوان ش��جره طيبه اي ياد كرد كه با 
ابداع امام خميني )ره( زمينه ساز ثمرات زيادي 
بوده اس��ت. وي ادامه داد: انقاب براي حمايت 
از محروم��ان و مظلومان به وج��ود آمد. در واقع 
فرهنگ بسيجي موجب پيروزي شد و استبداد 
را كنار زد و بعد از آن ني��ز در جنگ تحميلي نيز 
بسيجيان وارد عرصه شدند و دشمن را شکست 
دادند. آيت اه نوري همداني افزود: امروز بسيج 
در هم��ه عرصه ها تأثيرگذار اس��ت، به خصوص 
گروه هاي جهادي توانس��ته در دل محرومان و 
مس��تضعفان جا بگيرد و گره گش��ای مشکات 
باش��د. وي افزود: چشم مس��تضعفان جهان به 
بس��يج دوخته شده است كه نش��ان از دامنه دار 
بودن كار بس��يج و مه��م بودن اي��ن فرهنگ در 
جهان اس��ت. آيت اه نوري همدان��ي مدافعان 
حرم را م��ورد توجه قرار داد و بيان داش��ت: اين 
شهداي مدافع حرم ثمره فرهنگ بسيجي است 
كه در كشور رشد پيدا كرده و ثمره آن در محور 
مقاومت و پيروزي هاي مداوم منطقه شکوفا شد. 
وي تصريح كرد: يکي از وظايف ديگر بسيج حفظ 
دستاوردهاي انقاب اس��ت كه بايد مورد توجه 
قرار بگيرد. اين مرجع تقليد ابراز داشت: دشمن 
در فضاي مجازي ميدان گرفته است كه بايد اين 
فضا از دست دشمن گرفته شود و بايد به اين فضا 

تسلط كامل پيدا كنيم. 
   خدمات بسيج به اطاع مردم 

رسانده شود
آيت اه ناصر م��کارم ش��يرازي، از مراجع عظام 
تقليد هم در ديدار رئيس سازمان بسيج، با اشاره 
به ويژگي هاي بس��يج اظهار كرد: بس��يج يکي از 

نعمت هاي بزرگ خداوند است كه به خاطر ابداع 
امام خميني)ره( نصيب ما شد. وي ادامه داد: آثار 
نعمت بسيج را در دوران جنگ تحميلي مشاهده 
كرديم و نمونه هاي مشابه بسيج در عراق و لبنان 
شکل گرفت، بسيج آميخته با معنويت ديني است 
و همين صفت موجب محبوبيت اين نهاد ش��ده 
اس��ت. اين مرجع تقليد افزود: بس��يج در دوران 
صلح بيکار نمي نشيند، بلکه به سراغ ارائه خدمات 
به مردم نيازمند و خدمات فرهنگي مي رود، بايد 
آموزش هاي ازم در اين زمينه به بسيجيان داده 
شده و برنامه هاي بسيج در اين دو بخش در كشور 
به صورت هماهنگ اجرا ش��ود. آي��ت اه مکارم 
شيرازي وجود اتاق فکر در بسيج را ضروري دانست 
و تصريح كرد: چنين اتاق فکري مي تواند هماهنگي 
را در اجراي برنامه هاي بسيج به وجود آورد، بسيج 
بايد از حوزه علميه كمك بگيرد، همه مي توانند 
كه از بركات ح��وزه بهره مند ش��وند و هم اكنون 
4۰۰ پژوهش��کده در حوزه علميه قم فعال است. 
وي ادامه داد: خبررساني در خصوص برنامه هاي 
بسيج ضروري اس��ت و بايد مردم از اين برنامه ها 
مطلع ش��وند، چني��ن اقدام��ي را در دفترم براي 
اطاع رس��انی در خصوص محل هزينه وجوهات 
شرعي انجام دادم تا مردم بدانند كه چه اقدامات 
زيادي با اين وجوهات در مناطق مختلف كش��ور 
صورت گرفته است. استاد برجسته حوزه علميه 
قم افزود: بسيجيان در عرصه عمل بايد به گونه اي 
باشند كه ديگران را به س��وي خود جذب كنند، 
بسيجياني كه ضمن عمل به واجبات از محرمات 
دوري مي كنند و روي خوش دارند، بهترين مبلغ 

براي بسيج هستند. 
    قدردانی از خدمات صادقانه بسيج

 حضور در مؤسسه علوم وحياني اس��را و ديدار با 
آيت اه جوادي آملي از ديگر برنامه هاي س��ردار 

غيب پرور در قم بود. 
آيت اه جوادی آملی در ديدار س��ردار غيب پرور 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به دوران 
درخش��ان دفاع مقدس و نقش مؤثر بسيج در آن 
دوران، اظهار كرد: كشور در واقع 1۰ سال درگير 
جنگ بود؛ دو س��ال جنگ داخلی و هشت سال 
جنگ خارجی؛ ما در اين 1۰ س��ال در ش��رايطی 
مشابه شرايط شعب ابيطالب بوديم، معجزه در اين 

1۰ سال كم نيست، ما جز معجزه چيزی نديدم.
وی ادامه داد: دفاع مقدس به نوعی جنگ جهانی 

س��وم بود چرا كه همه كش��ورهای جه��ان عليه 
يك كشور متحد ش��ده بودند كه به لطف الهی و 
مجاهدت های بس��يج و ديگر نيروها از اين دوران 

سربلند بيرون آمديم.
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: آنچه را كه نبايد 
اِر«  اُء َعلَی الُْکَفّ فراموش كرد اين است كه »أَِش��َدّ
برای دشمنان و دوران جنگ اس��ت و برای اداره 
امور داخلی كش��ور»ُرَحَماُء بَْيَنُهْم« ازم اس��ت؛ 
آنجا جای مشت بود و اينجا جای مصافحه است و 
ميدان جامعه و امور داخلی را نبايد با ميدان جنگ 

اشتباه گرفت.
وی با اشاره به خدمات بسيج در عرصه های مختلف 
بيان كرد: اميدواريم خدمات صادقانه بسيج مقبول 
درگاه الهی باشد و توفيق خدمات برتر و بهتر را به 

بسيجيان مرحمت فرمايد.
   مقاومت، مديون فرهنگ بسيجي

آيت اه اعرافي هم صبح ديروز در ديدار س��ردار 
غيب پرور، فرمانده س��ازمان بسيج ضمن تبريك 
هفته بس��يج شناس��اندن انقاب به دنيا را مهم 
برشمرد و بيان داشت: به طور خاص در منظومه 
انقاب بسيج ستاره درخشان اس��ت و در زمينه 
علم��ي و الگوس��ازي ني��ز بايد بدرخش��د. مدير 
حوزه هاي علميه سراسركشور تصريح كرد: بسيج 
در يك قالب تجلي نکن��د و در جلوه هاي مختلف 
بايد خودش را نشان بدهد و بايد به اين كار عمق 
بخشيد. وي ادامه داد: در زمينه هاي مختلف مانند 
اقتصاد مقاومتي اين فرهنگ و روح بسيجي است 
كه مي تواند آن را به حركت دربياورد و بارور سازد. 
اعرافي به جنگ اقتصادي دش��منان اشاره كرد و 
بيان داشت: در زمينه هاي علمي و پژوهشي بسيج 
بايد ورود جدی تری داش��ته باشد چرا كه روحيه 
بسيجي مي تواند ظرفيت ها را به حركت در بياورد. 
وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود تأكيد 
كرد: امروز الگو و مدل بس��يج در خارج از كش��ور 
تشکيل شده به طوري كه فرهنگ بسيج در منطقه 
ش��کل گرفته و پيروزي هاي مداوم��ي در جبهه 
مقاومت با اين روحيه به دست آمده است. اعرافي 
ادامه داد: امروز در دنيا از بسيج الگوگيري مي شود 
كه نشان دهنده درست بودن مسير و اهميت توجه 

به اين فرهنگ در كشور است. 
   مسجد محوري تنها راه حفظ انقاب

رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين نيز در اين 
ديدارها ضمن ارائه گزارشی از برنامه ها و اقدامات 

بسيج در حوزه هاي مختلف ، با بيان اينکه نبايد 
در مس��ير پيشرفت انقاب و كش��ور وقفه ايجاد 
شود، گفت: تنها راه حفظ انقاب مسجد محوري 

است. 
س��ردار غامحس��ين غيب پرور اظهار داش��ت: 
طرح هاي اعتايي ب��ا رويکرد خدمات اجتماعي 
در دستور كار قرار دارد و اقش��ار مختلف بسيج 
از سازندگي گرفته تا علمي و پژوهشي گام هاي 
خوبي در اين زمينه برداش��ته اند. وي افزود: در 
فرهنگ با مش��کات زيادي روبه رو هس��تيم از 
سينما تا حوزه نشر بايد ورود جدي داشته باشيم. 
وي به همايش فعاان فضاي مجازي اشاره كرد و 
بيان داشت: از امروز هزار فعال بسيجي به مدت 
س��ه روز در تهران گردهم مي آيند و برنامه هاي 
مختلفي را در دستور كار دارند. سردار غيب پرور 
ابراز داش��ت: در حوزه برنامه هاي تربيتي امسال 
توسعه حلقه هاي صالحين نداشتيم اما به دنبال 
كيفي كردن بوديم و براي اين منظور به پاايش 
پرداختيم. وي طرح شهيد بهنام محمدي را مورد 
توجه قرار داد و گفت: امس��ال طرح شهيد بهنام 
محمدي را شروع كرديم و در اين طرح به دنبال 
اتصال خانه، مدرسه و مسجد هستيم، به طوري 
كه در اين طرح نوجوانان مؤمن و انقابي تربيت 
خواهد شد. وي همچنين با اشاره به فعاليت هاي 
عمراني بسيج اظهار داش��ت: گروه هاي جهادي 
عرصه اي ش��ده اس��ت تا جوانان مؤمن و متعهد 
به مردم خدمت كنند كه بس��يار اثرگذار است. 
غيب پرور به برنامه هاي فرهنگي بس��يج اشاره 
كرد و اف��زود: در زمينه ه��اي فرهنگي كارهاي 
خوبي صورت گرفته به طوري كه در عرصه فيلم، 
مستند، تئاتر، شعر و انيميشن برنامه هاي خوبي 
در حال انجام است و از توصيه هاي علما و بزرگان 
در اين زمينه بهره گرفته مي ش��ود. سردار غيب 
پرور با بيان اينکه در زمينه آسيب هاي اجتماعي 
برنامه هاي خوبي ص��ورت گرفته، تأكيد كرد: در 
موضوع طاق ورود جدي داشته ايم و هماهنگي 
خوبي با دستگاه هاي قضايي داشتيم، به طوري 
كه زوج هاي جوان قبل از ازدواج در بسيج مشاوره 
داده مي شوند كه قطعاً نتيجه بخش خواهد بود. 
وي افزود: در حوزه بين المل��ل هم به دنبال اين 
هستيم كه يك الگوسازي صورت گيرد و به عنوان 
مثال جشنواره باروت خيس را با محوريت مردم 

مظلوم يمن برگزار كرديم. 

ژه
وی

 بنیادشهیددربارهاینشبهه 
شفافسازیکند

فيلمي از يك مشاجره و درگيري منسوب به گلزار شهداي 
اصفهان در فضاي مجازي دست به دست مي شود. مي گويند 
اين درگيري نتيج��ه اعتراض خانواده ش��هداي اصفهان به 
تدفين خاف ضابطه معاون س��ازمان تأمي��ن اجتماعي در 
گلزار شهداي اين شهر است. آنها مي گويند در مورد هيچ يك 
از خانواده های شهدا اجازه تدفين در گلزار شهدا داده نشده 
و گفته اند فقط شهدا در اين محل دفن خواهند شد و حتي 
در مورد پدر ش��هيد حس��ين خ��رازي، از فرماندهان دفاع 
مقدس كه خود نيز جانباز 3۰ درصد ب��ود، اجازه تدفين در 
گلزار شهداي اصفهان و محل دفن پسرش داده نشد. اما در 
مورد مرحوم عبدالرحمن تاج الدين، معاون پارلماني سازمان 
تأمين اجتماعي كه اخيراً در سانحه تصادف درگذشت، اين 
ضابطه كنار گذاشته ش��ده و او را در گلزار شهداي اصفهان 

دفن كرده اند. 
اس��تفاده از رانت و توصيه نامه براي دف��ن افراد دليل اصلي 
تنش ها و درگيري هاي اخير در گلزار شهداي اصفهان است 
كه نياز به توضيح و شفاف سازی بنياد شهيد دارد. از طرفي 
ادعا شده در اين اعتراضات به خانواده شهدا و خصوصاً مادران 
ش��هدا بي احترامي صورت گرفته كه باز هم با سکوت بنياد 

شهيد همراه شده است. فيلم مش��اجره يکي از نمايندگان 
اصفهان با پسر شهيدي كه عمامه  از س��رش افتاده و ... نيز 
موجود اس��ت و در نهايت اين نماينده مجلس در پاس��خ به 
اعتراض اين پسر شهيد به بي عدالتي در تعيين محل تدفين 
معاون سازمان تأمين اجتماعي، مي گويد كه برو شکايت كن!  
منتظر شفاف سازی مسئوان استان اصفهان و نيز مسئوان 
بنياد شهيد در اين زمينه مي مانيم. عبدالرحمن تاج الدين، 
كه از خانواده شهداس��ت، عموي يکي از نمايندگان كنوني 

اصفهان در مجلس است. 
موجي از اعتراضات در فضاي مجازي عليه اين اقدام خاف 
ضابطه در جريان است كه البته با ادعاهايي در مورد دخالت 
برخي مسئوان همراه است كه صحت و سقم آن را نمي توان 

تأييد كرد. 


 اپوزیسیونعلیهخود!
حکم پيروز حناچي براي ش��هرداري تهران سرانجام توسط 
وزارت كشور صادر ش��د. برخي ابتدا مي خواستند تأخير در 
صدور حکم او را به دليل عدم تأييدش توسط اطاعات سپاه 
بدانند، اما سخنان يك عضو شوراي شهر تهران نشان داد كه 
پاي وزارت اطاعات در ميان است. اينجا بود كه اصاح طلبان 
در ي��ك دوراهي گير افتادن��د؛ يك س��و وزارت خانه  دولت 
خودشان و يك سو فرد انتخاب شده  شوراي شهر خودشان! 

چه بايد مي كردند؟ وزارت اطاعات  را كه  طبيعتاً نمي شود 
نقد كرد، بنابراين حمات را به سمت وزارت كشور بردند كه 
به رغم همه اعتراضات پنج س��اله اصاح طلبان براي گرفتن 
س��هم در صدر اين وزارتخانه، اما روحاني همچنان ترجيح 
داد به جاي گزينه اصاح طلبان عبدالرضا رحمانی فضلی را 
در صدر وزارت كشور داشته باش��د. روزنامه آرمان تيتر زده: 
»بازي وزارت كش��ور« و زير تيتر كه »روحاني بازي كي بود 
كي بود من نبودم را تمام كند و به وزير كشور تذكر بدهد. « 
روزنامه ش��رق هم در صفحه يك خود پاي وزارت كشور را 
وسط آورده اس��ت. در حالي كه وزارت كش��ور در اين مورد 
خاص صرفاً مجري استعامات گرفته شده از وزارت اطاعات 
است. اين ميانه روزنامه همشهري كه ارگان رسمي شهرداري 
تهران اس��ت، اتفاق جالب تری را رقم زده و تيتر اول خود را 
به عنوان »بازي سياس��ي با حکم حقوقي« اختصاص داده 
اس��ت و وزارتخانه هاي اطاعات و كشور را به سياسی كاری 
در انتخاب ش��هردار تهران متهم كرده و نش��ان داده عمق 
اختاف و تنش در اين زمينه زياد اس��ت و حتي باعث شده 
اينگونه علني، روزنامه شهرداري تهران عليه دولت و به نفع 
رئيس جديد خود موضع بگيرد و نهاد امنيتي كشور را متهم 
به سياسی كاری كند. گفته مي شد تأمل وزارت اطاعات براي 
تأييد حناچي به دليل عضويت برادر او در سازمان مجاهدين 

خلق )منافقين( است. 



جوامع بين المللي در براب��ر جناياتي كه در قبال 
كودكان در كشور يمن صورت مي گيرد، همچنان 
موضع س��كوت اختيار كرده اند. كودكان كش��ور 
ما هم به واس��طه تحريم ها و جنگ اقتصادي در 
معرض آسيب هستند، اما هيچ معاهده بين المللي 
به آسيب هاي ناشي از جنگ و تحريم روي كودكان 

و نوجوانان نمي پردازد. 
كنفرانس منطق��ه اي حقوق كودك كه با ش��عار 
»عدالت براي كودك��ان و نوجوانان« كه با حضور 
جمعي از مسئوان كشورهاي منطقه برگزار شد، 
فرصت مناسبي براي بررس��ي وضعيت كودكان 
و نوجوان در كش��ورهاي منطق��ه را فراهم كرد و 
بهانه اي ش��د تا حقوقي از قبيل حق برخورداري 
از صل��ح و آرامش،  آموزش و س��امت براي همه 

كودكان يادآوري شود. 
 نقض حقوق كودكان با جنگ اقتصادي 

غامحس��ين دهقان��ي، مع��اون ام��ور حقوقي 
و بين الملل��ي وزارت امور خارج��ه در كنفرانس 
منطقه اي حقوق كودك ايران با اش��اره به اينكه 
ايران در سال 90 به كنوانسيون حقوق از كودك 
پيوست، افزود: حمايت از كودكان در عرصه هاي 
مختلف از سوي نهادهاي بين المللي نظير صندوق 
كودكان ملل متحد و س��ازمان جهاني بهداشت 
مورد توجه قرار گرفته است.  به گفته وي، براساس 
فرمان رهبر معظ��م انقاب ش��رايط ثبت نام در 
مدارس براي تمامي كودكان مقيم در ايران حتي 

كودكان فاقد مدارك هويتي فراهم ش��ده است، 
بنابراين بر اين اساس موج پناهندگان كشورهاي 
همسايه كه در جريان مشكات اقتصادي و جنگ 

بودند از حق آموزش برخوردار شدند. 
دهقاني با اشاره به اوضاع كودكان در منطقه تأكيد 
كرد: امروزه در بسياري از كشورها به دليل جنگ، 
بيماري و بهره كشي از كودكان وجود دارد و حقوق 
آنان نقض مي ش��ود.  از ابتداي آغ��از جنگ يمن 
تاكنون 2 هزار و 400 كودك كش��ته و 3 هزار و 
400 نفر نيز مصدوم شدند؛ همچنين 2ميليون 
نفر محروم از آموزش هستند و ميليون ها نفر ديگر 
بدون آب و غذا و دارو مانده اند و قرباني قراردادهاي 
چند 10 ميليارد داري كشورهايي هستند كه با 
فروش اسلحه خط بطاني بر نژادها كشيده اند و 

ابتدايي ترين اصول را زير پا مي گذارند.  
معاون امور حقوقي و بين المللي وزارت امور خارجه 
ادامه داد: كودك��ان عراقي، افغان و فلس��طيني 
سال هاست كه قرباني ماجراجويي هاي امريكا در 
منطقه شدند؛ همچنين امروزه كودكان ايراني به 
گونه  اي ديگر در اين جن��گ حضور دارند؛ جنگ 
اقتصادي نقض حقوق كودكان از امكانات اس��ت 
و اين مورد براي ساير كودكاني كه مقيم كشور ما 

هستند، وجود دارد.  
وي اف��زود: ط��ي س��ال هاي 1991 ت��ا 1998 ، 
100 تا 227هزار كودك عراق��ي براثر تحريم ها 
جان خود را از دس��ت داده اند و م��ردم اين مورد 

را فراموش نخواهند كرد. كش��ور ما با چهار دهه 
تحريم توانس��ته پيشرفت هاي چش��م گيري در 
جلوگيري از مرگ و مير كودكان داش��ته باشد و 
همچنين اقدامات مهم��ي در زمينه حقوق هاي 

مدني، اجتماعي و فرهنگي آنان شده است.  
دهقاني در پايان بيان كرد: همبستگي منطقه اي ما 
مي تواند حال و آينده بهتر و امن تري را براي مردم 
رقم بزند و حفظ، ارتقاي صلح و توسعه پايدار را به 
همراه آ ورد. بنابراين از دفاتر سازمان ملل و اعضاي 
آن خواستاريم تا در مقابل صاحبان قدرت و ثروت 

ساكت ننشينند. 
 پذيرايي اي�ران از پناهن�دگان عراقي و 

افغان
فريبا نظري، مشاور وزير كش��ور و مديركل امور 
زنان و خانواده ش��ايد در گذشته هاي دور حقوق 
كودكان مورد توجه قرار نمي گرفت، ولي از تاريخ 
20 نوامب��ر 1989 مجمع عمومي س��ازمان ملل 
متحد در جهان توانس��ت مواردي را تحت عنوان 
پيمان نام��ه حقوق كودك تصوي��ب كند كه اين 
پيمان نامه قدرتمندتري��ن پيمان نامه در جهان 
است و تأكيد دارد هر شخصي كه كمتر از 18سال 
س��ن دارد، كودك به حس��اب مي آيد و به دور از 
هرگونه تعصب، نژاد و عقايدي بايد به حقوق آنان 
توجه ش��ود.   نظري ادامه داد: جمهوري اسامي 
ايران ضمن پذيرفتن اين پيمان نامه براي رش��د 
و بالندگي كودك��ان خود و اف��رادي كه پناهنده 

ش��ده اند، مواردي را در نظر گرفته اس��ت. ايران 
همواره پذيراي پناهندگان به خصوص پناهندگان 

عراقي و افغاني بوده است. 
وي گف��ت: اجراي فرم��ان رهبر معظ��م انقاب 
درخصوص تحصيل كودكان مهاجر كه در س��ال 
جاري 480هزار نف��ر از دانش آموزان كش��ور را 
تشكيل مي دهد از مواردي اس��ت كه بايد به آن 
توجه كرد.   به گفته وي، پيگيري موارد كودكان 
معلول پناهنده از موارد مهمي اس��ت كه توسط 
رهبر معظم انقاب به آن اش��اره شد. همينطور 
رهبر انقاب پيگيري موارد مربوط به زنان ايراني 
كه با مردان خارجي ازدواج كرده اند را مش��خص 
كرده و به موجب آن ب��راي فرزند با تقاضاي مادر 
تا سن 18سالگي شناسنامه ارائه مي شود و فردي 
كه بااي 18سال سن داشته باشد، مي تواند شخصاً 

شناسنامه دريافت كند. 
 وجدان بش�ري و مرگ 85 ه�زار كودك 

يمني 
معصوم��ه ابتك��ار، معاون��ت زن��ان و خان��واده 
رئيس جمهور ه��م يكي ديگر از س��خنرانان اين 
كنفرانس منطقه اي بود. وي حق دسترس��ي به 
آموزش و زندگي در محي��ط آرام و بدون جنگ و 
حق صلح و حق بر آموزش و دسترسي به سطوح 
مختلف آموزش همه از حقوق كودكان دانست و 
تأكيد كرد: بايد به برخي از ابعاد منطقه اي كودكان 
هم بپردازيم و موض��وع كودكان در مخاصمات و 
ش��رايط ناامني و مهاجرت هايي كه اتفاق افتاده 

فراموش شدني نيست.  
وي اف��زود: وضعيت بد كودك��ان يمني فراموش 
شدني نيست. به گفته نهادهاي بين المللي بيش 
از 8۵هزار كودك يمني براثر جنگ ظالمانه اي كه 
به يمن تحميل شده است، از دنيا رفته اند و اينگونه 

مسائل قابل تحمل براي وجدان بشري نيست. 
 برخورداري ك�ودكان ايراني و پناهنده از 

حقوق يکسان 
س��يد عليرضا آوايی، وزير دادگس��تری در ايران 
كودكان پناهن��ده و تحت سرپرس��تی از حقوق 
يكس��ان برخوردارند و از آنها حمايت شده است 
و والدين و سرپرس��تان و دولت همگ��ی در برابر 

كودكان و نوجوانان وظايفی برعهده دارند.
وی تصريح ك��رد: ايران در راس��تای تحقق همه 
حقوق افراد زير 18 سال در سال های اخير اقدامات 
متعددی انجام داده است كه دستاوردهای خوبی 
هم داشته هرچند كه دستيابی به وضعيت مطلوب 

مستلزم رفع موانع موجود است.
وزير دادگستری اضافه كرد: ايران در چشم انداز 
1404 كشوری توس��عه يافته با هويت انقابی و 
اسامی خواهد بود و دستيابی به اين چشم انداز 

مستلزم رشد همه جانبه كودكان امروز است.
آوايی گفت: دستيابی به اين چشم انداز نيازمند 
اجرای همه جانبه كنوانسيون حقوق كودك است 
و ما وظيفه رصد و پايش اجرای اين كنوانس��يون 
هس��تيم تا برنامه جامع عمل حق��وق كودك به 

درستی اجرا شود.
وی تصريح كرد: اين برنامه جامع مبتنی بر برابری 
و عدم تبعيض ميان همه كودكان و نوجوانان زير 
18 سال اس��ت و هيچ كودك و نوجوانی نبايد به 
دليل سن ، جنس،  تابعيت،  قوم ، دارايی و مكنت 

دچار تبعيض شود و درگير بهره كشی قرار گيرد.
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يك قاچاقچي با 3 تن چوب كه ارزش چند 10 ميليوني داشت دستگير و با جريمه 700هزار توماني آزاد شد
قانون قاچاقچيان چوب را تشويق مي كند !

هدف گرفتن حقوق كودكان منطقه در جنگ اقتصادي
85هزار كودك يمني بر اثر سو   ء تغذيه ناشي از جنگ ائتاف سعودي، تاكنون جان خود را از دست داده اند

درختان سرخدار 
عليرضا سزاوار
گلستان به قدري   گزارش  2

با ارزش هس�تند 
كه قليان ساخته شده از قاچاق آنها، ميليون ها 
تومان خريد و فروش مي شود. اما با اين شرايط، 
چندي پيش شخصي كه س�ه تن از چوب اين 
درخت را قاچ�اق كرده بود، تنه�ا با پرداخت 
750هزار تومان جريمه رها ش�د! متأس�فانه 
ميزان جريمه هايي كه در برخورد با قاچاقچيان 
چوب هاي جنگلي محاسبه مي شود، براساس 
نرخ دولتي چوب است؛ در صورتي كه بايد بر 
مبناي نرخ آزاد بازار باش�د، ب�ه همين دليل 
ق�درت بازدارندگي ب�راي قاچاقچيان ندارد. 
قاچ�اق چوب هاي جنگل�ي در طي 10س�ال 
گذش�ته رون�د افزايش�ي داش�ته اس�ت. 

از سال گذشته، طرح تنفس جنگل براي حفظ 
جنگل هاي ش��مال كش��ور اجرا ش��د و فعاليت 
شركت هاي بهره بردار كه در حفاظت و نگهباني 
از عرصه هاي جنگلي كمك خوبي براي يگان هاي 
حفاظت مناب��ع طبيعي بودند، خاتم��ه يافت و  
قاچاقچيان چوب جسارت بيشتري براي حضور 

در جنگل ها پيدا كردند. 
 در حسرت ثبت ملي

در همي��ن زمينه يكي از فعاان محيط زيس��ت 
استان گلستان در گفت وگو با ايرنا خبر داده بود 
كه »99درصد درختان سرخدار براي فروش قطع 
مي شوند.« به گفته او  كه نخواسته بود نامش ذكر 
ش��ود، تا قبل از گراني ها هر كيلو چوب سرخدار 
4هزار و ۵00تومان به ف��روش مي رفت، اما اين 
چوب وقتي خشك مي شود را، با توجه به تعداد 
رخ ها و نقش و نگاري كه روي قليان مي زند تا يك 

ميليون تومان هم به فروش مي رسد. 
درختان سرخدار به عنوان يكي از قديمي ترين 
گونه هاي گياهي دنيا كه از عصر يخبندان باقي 
مانده اند در عرصه هاي ملي استان گلستان يافت 
مي ش��وند، اما به علت اس��تفاده هاي تزئيني و 
مقاومت چوب آن به خصوص براي ساخت قليان 
با خطر جدي قاچاق رو به رو هستند كه به جهت 
حفاظت از اين گونه قرار بود ثبت ملي شوند، ولي 

همچنان خبري از اين اتفاق نيست. 
 همان منب��ع آگاه مي گويد: »مأم��وران منابع 
طبيعي ف��ردي را با س��ه تن چوب س��رخدار 
دس��تگير كردند، ام��ا فقط 700ه��زار تومان 
جريمه شد.« به گفته اين فعال محيط زيست، 
اين جريمه پول 1۵0كيلو چوب سرخدار است 
نه سه تن! آن فرد متخلف، آنچنان كه اين فعال 

محيط زيس��ت مي گويد امروز هم به كار خود 
ادامه مي دهد.« اين فعال محيط زيست در ادامه 
مي گويد:  جريمه قطع درخت سرخدار براساس 
سانتيمتر و قطر آن بايد در نظر گرفته شود، اما 

اين اتفاق نمي افتد. 
 جاي خالي جرائم خاص منابع طبيعي

تا پايان سال 92، مرتكبين به جرائم منابع طبيعي 
برابر با قانون مج��ازات قاچاق ك��اا و ارز كه در 
صاحيت ذاتي دادسراهاي عمومي و انقاب بود، 
تحت تعقيب قرار گرفت��ه و مجازات موضوع اين 
قانون در حق آنان اعمال  شد.   بر همين اساس، 
تمامي پرونده هاي مربوط به حمل و كشف زغال 
و هي��زم جنگلي توس��ط محاك��م قضايي مورد 
رسيدگي قرار مي گرفت و برابر قانون، مرتكبين 
اين جرائم ب��ه مجازات هاي كيف��ري بازدارنده 

محكوم مي شدند. 
اما در اوايل س��ال 1393 با تصويب قانون جديد 
و اصاح قان��ون مبارزه ب��ا قاچاق ك��اا و ارز به 
ماده 48 قان��ون منابع طبيعي ك��ه حمل چوب 
و زغال جنگل��ي را در تمام نقاط كش��ور ممنوع 
مي دانست، اشاره نشد و برخاف ساير بخش ها 
مانند محيط زيست، بهداشت، ميراث فرهنگي 
و ... كه داراي قوانين و جرائم خاص هس��تند و با 
صراحت موارد قانوني آنها قيد شده، هيچ اشاره اي 

به جرائم خاص منابع طبيعي نشده است. 
اين قان��ون جديد، صرف��اً كااه��اي ممنوعه را 
مش��مول رس��يدگي در محاكم قضايي دانسته 
و برخ��اف قانون قدي��م، تهيه و حم��ل زغال و 
چوب هاي جنگلي را در شمار كااهاي ممنوعه 
قرار نداده و صاحيت رسيدگي به اينگونه جرائم 
منابع طبيع��ي را از محاكم قضايي س��لب و در 
صاحيت دستگاه اداري تعزيرات حكومتي قرار 

داده است. 
 انفعال در مجلس

متأسفانه در قانون جديد مبارزه با قاچاق كاا و 
ارز، جرائم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلي 
از صاحيت رسيدگي قضايي خارج و به مراجع 
غيرقضايي يا ش��به اداري قضايي محول ش��ده 

است. 
عاوه بر كم  اهميت تلقي شدن منابع طبيعي در 
اين قانون، با حذف مجازات ه��اي كيفري، آثار 
بازدارندگي مجازات هاي منابع طبيعي به شدت 
كاهش يافت و مي تواند باعث ترغيب مرتكبين به 
اينگونه اعمال خاف قان��ون در مناطق جنگلي 
ش��ود.  انفعال نهادهاي متولي در روند بررسي و 
تصويب اين قانون در مجلس نگران كننده و جاي 

تأمل و بررسي دارد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 جواد با انتشار اين عکس توئيت زد: وزير آموزش و پرورش گفته 
كه اجراي طرح تعطيات زمستاني مدارس براي سال جاري منتفيه؛ 
چراكه جدول زماني ما را به هم مي زند، اما كار كارشناس��ي آن ادامه 
مي يابد. خب اصًا گيريم كار كارشناسي بگه كه تعطيات باشه با اين 

گروني بچه ها رو كجا ببريم و سرگرم كنيم؟

 مرتضي با انتش�ار اين عکس توئيت زد: سليمي، رئيس دانشگاه 
عامه طباطبايي گفته كه دانشجويان ديگر رغبتي براي فعاليت سياسي 
ندارند و كاركرد اصلي دانشگاه و دانشجويان فعاليت سياسي نيست. پس 
ضيافت افطار و برخي فعاليت هاي سياسي برخي دانشجويان چيه اونجا؟

 رضا نيك با انتشار اين عکس توئيت زد: اينجا بازار كيان اهواز 
است، محلي براي فروش غيرقانوني انواع پرندگان مهاجر؛ ديگه وقتش 
رسيده كه بدونيم سود اين پرنده ها براي زيست بوم ها خيلي بيشتر از 

پول فروششون است.

عليرضا دهلوي

فارغ التحصيان بيكار 
به دنبال علم فروشي!

همه ما تا به حال از مس��ير چه��ارراه  وليعصر تا مي��دان انقاب تردد 
داشته ايم. مس��يري كه مملو از مؤسس��اتي اس��ت كه با صداي بلند 
و آزادانه در حال انجام تبليغات گس��ترده فروش مقال��ه و پايان نامه 
هستند، به  گونه اي كه يك دانش��جو در اين مسير به راحتي مي تواند 
رزومه پژوهشي خود را تكميل و پايان  نامه كارشناسي ارشد و دكتري را 
اخذ كند! آنچه گفتيم تحت عنوان جرم مشهود بوده كه به پيامك هاي 
اپراتورهاي تلفن همراه هم رسيده است. موضوعي كه طبق گفته معاون 
حقوقي و امور مجلس وزارت علوم ممنوعيت قانوني آن در مكاتباتي به 
وزارت ارتباطات گوشزد شده است. هرچند كه قانون سعي دارد تمام 
قد مقابل »پايان نامه فروشي« ايستادگي كند، اما اين در حالي است كه 
اصل ماجرا به نفس »علم فروشي« بر مي گردد. پديده اي كه به صورت 
مشهود و غيرمشهود از سوي فارغ التحصيان بيكار دانشگاهي صورت 
مي گيرد، بي آنكه اصل ماجرا يعني ريش��ه كن كردن بيكاري اين افراد 

مورد توجه قرار گيرد. 
فارغ التحصيل دكتري از دانش��گاه تهران بود. چند ماهي به دنبال 
شغل مناسب مي گش��ت. به همه دوس��تان و اطرافيان سپرده بود، 
اما نتيجه اي نگرف��ت جز چند كاس محدود و البت��ه غيرمرتبط با 
رشته تخصصي، آن هم براي تدريس در دانش��گاه علمي كاربردي 
كه يك ترم بود و ترم ديگر نبود. افزون بر اين، حقوق دريافتي )شما 
بخوانيد نون بخور نمي��ر( هم به صورت ترمي پرداخت مي ش��د نه 
ماهانه! بين همين رابطه هاي كاري نه چن��دان موفق بود كه بارها 
و بارها پيش��نهادهاي مختلف پايان نويس��ي را رد ك��رد. در نهايت 
خأ يافتن ش��غل بود كه وي را مجبور كرد تا همي��ن راه را انتخاب 
كند.»علم فروش��ي«! گرفتن پول نقد از يك ط��رف و نگارش مقاله 
علمي – پژوهشي و پايان نامه هم  از سوي ديگر قصه كوتاه و تلخ اين 
فارغ التحصيل دكتري بود كه همچنان در جست وجوي يك شغل 
ثابت و متناسب با رشته تحصيلي اس��ت. همين چند روز پيش بود 
كه تعريف مي كرد از ماه ها قبل براي نگ��ارش پايان نامه بايد با وي 
هماهنگ كنند و وقت بگيرند.  اين فرد و ساير فارغ التحصيان شبيه 
اين فرد مشتي نمونه خروار هستند كه ماحصل سال ها تاش خود 
براي علم آموزش را به تاراج مي گذارند. امثال اينها علم و انديشه خود 
را به دليل كس��ب درآمد و بيكاري مي فروشند، در حالي كه قرباني 
نداشتن »روابط خاص« يا »ژن خوب« هستند. افرادي كه بي شك 
مي  توانند عضو هيئت علمي يك دانشگاه شوند و به جاي علم فروشي، 

دانسته هاي خود را با دانشجويان به اشتراك بگذارند. 
اما همچنان قوانيني تصويب مي شود كه ناظر به يك بعد تقلب علمي 
آن هم »پايان نامه فروشي« اس��ت. طبق گفته معاون حقوقي و امور 
مجلس وزارت عل��وم، مكاتباتي بين اين وزارتخانه با وزراي كش��ور و 

ارتباطات براي مقابله با تقلب علمي صورت گرفته است. 
طبق آنچه حسين سيمايي صراف گفته است: براساس نامه وزير علوم 
به وزير ارتباطات، درخواست ش��ده به شركت هاي تلفن همراه اطاع 
دهند تا از تبليغ پايان نامه فروشي و تقلب در تهيه آثار علمي اجتناب 
شود. همچنين به صورت مستقيم به اپراتورهاي موبايل نامه زده و مفاد 
قانون را يادآوري كرده و به آنها اطاع داده ايم كه تبليغ مؤسس��ات و 
ساير انواع خبرهايي كه به نحوي به تقلب در تهيه آثار علمي دامن بزند، 

جرم است و قانون براي آنها مسئوليت كيفري مشخص كرده است. 
تأكيد بر پديده پايان نامه فروشي به عنوان يك جرم مشهود  در حالي كه 
هيچ كس به نفس »علم فروشي« توجهي نمي كند، علم فروشي كه يكي 
از مبناها و ماك هاي آن فقدان ش��غل مناسب براي فارغ التحصيان 
بيكار دانش��گاهي اس��ت. نرخي ك��ه به تازگ��ي طبق گفت��ه يكي از 

نمايندگان مجلس افزون بر 40درصد عنوان شده است. 

 معاون بيمه اي س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: بازنشستگان، از كار 
افتادگان، بازماندگان، مستمري بگيران و بيمه شدگاني كه درآمد كمتر 
از 3ميليون تومان دارند، مشمول دريافت بسته غذايي 200هزار توماني 

مي شوند. 
 وزارت بهداشت اعام كرد: برخي از شركت هاي داروساز غربي با به راه 
انداختن هياهو و جنجال در مورد فرآورده هاي دارويي تأييد نشده خود 
)بعضاً فاقد تأييديه مراجع اعتبار بخشي از جمله FDA( به اغواگري و 
تبليغات خاف واقع مي پردازند و با ايجاد اميد واهي در خانواده مبتايان به 
SMA تيپ يك، كسب منافع و درآمد نامشروع خود را دنبال مي كنند. 

  به منظور كاهش جمعيت جانوران موذي و پاكس��ازي محيط ش��هري، 
اكيپ هاي تيراندازي شبانه براي مبارزه با موش در منطقه 3 تهران فعال شد. 

  مش��اور وزير كش��ور گفت: پيمان نام��ه حمايت از حق��وق كودك 
قدرتمندترين پيمان در جهان اس��ت كه تأكيد دارد هر شخص كمتر از 
18سال كودك به حساب مي آيد و به دور از هرگونه تعصب، نژاد و عقايدي 

بايد به حقوق آن توجه شود. 
  مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با بيان اينكه 140هزار 
خودروي ديزلي در تهران تردد مي كنند، گفت: ۵4درصد انتش��ار ذرات 

معلق مربوط به اين خودروهاست. 
  معاون اجتماعي شهرداري تهران با بيان اينكه قرار بود 0/۵ درصد از 
بودجه شهرداري به كتابخانه ها تعلق گيرد، اعام كرد: اعتبارات و منابع 
شهرداري كم شده و پاكسازي شهري، پسماند و جمع آوري زباله بر اين 

كار ترجيح داده شده است. 
  مديرعامل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي )شستا( گفت: 274 
شركت تحت پوش��ش شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي است و 

8۵درصد دارايي گروه شستا در بورس عرضه شده است. 
  فوق تخصص بيماري هاي عفوني كودكان با اش��اره به عائم ابتا به 
ويروس »روزئوا« در كودكان گفت: اين بيماري درمان خاصي ندارد و تنها 

كنترل تب در كودك براي پيشگيري از تشنج بسيار ضروري است.
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران ضمن هشدار در مورد 
فروش بوتاكس هاي تقلبي و چيني در بازار اظهار كرد: بوتاكس ابتدا براي 
كمك به بيماران مبتا به انحراف چشم، مورد استفاده قرار مي گرفت و 

سپس به حوزه زيبايي ورود يافت. 
  جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا درخصوص مشموان غايب بيان 
كرد: امسال آخرين سال پرداخت جريمه غيبت سربازي است و مشموان 
داراي هشت سال غيبت از خدمت سربازي مي توانند با پرداخت جريمه، 

كارت معافيت دريافت كنند. 

فقط  47درصد شاغان بيمه هستند 
يكي از موضوعاتي كه امنيت را در حوزه اش��تغال براي ش��اغل تأمين 
مي كند، بيمه ش��اغان اس��ت. دولت هم وظيفه دارد براساس اصول 
28، 29و43 قانون اساس��ي حق بيمه را براي شاغان فراهم كند. اين 
در حالي است كه روزگذشته نماينده مردم لنگرود در مجلس با اشاره 
به گزارش كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44قانون 
اساسي درباره آسيب شناسي وضعيت شاغان و بيمه نبودن ۵3درصد 
شاغان گفت: »در شرايط فعلي بسياري از كارگران براي اينكه كار خود 

را از دست ندهند، به ناچار از حق بيمه خود مي گذرند.«
دستگاه هاي نظارتي بايد با كارفرماياني كه حق بيمه را از كارمندان و 
كارگران سلب مي كنند، به شدت برخورد كنند. وزارت كار، تعاون و رفاه 
اجتماعي حق ورود به دفاتر و كارگاه ها را دارد، ولي به سنتي ترين شكل 
ممكن بر بيمه كارگران نظارت مي  شود و كمتر از سامانه هاي مكانيزه 
بهره گرفته مي شود. براين اس��اس، مهرداد بائوج اهوتي با بيان اينكه 
»بيمه  نبودن ۵3درصد ش��اغان هيچ توجيهي ندارد«، معتقد اس��ت 

كه»بيمه نكردن شاغان، نوعي فرار كارفرمايان از قانون است.«
در ش��رايط فعلي بس��ياري از كارگران براي اينكه كار خود را از دست 
ندهند به ناچار از حق بيمه خود مي گذرند و در آينده آسيب هايي نصيب 

فرد مي شود كه جبران ناپذير است. 
موارد بس��ياري وجود دارد كه كارگر فاقد بيمه بوده و پس از تعطيلي 
كارخانه بيكار ش��ده اس��ت، در صورتي كه اگر اين كارگر داراي بيمه 
بود در برهه بيكاري از بيم��ه بيكاري بهره مي  ب��رد و اين فقط يكي از 
بهره مندي هاي بيمه شدن شاغان است.  در اين زمينه سهل انگاري از 
سوي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي محرز است و اين وزارتخانه بايد 

به وظايف ذاتي درخصوص نظارت درست بر بنگاه ها اعمال كند. 
افراد شاغل در كشور به دو دسته شاغان مزد و حقوق بگير و شاغان 
غيرمزد و حقوق بگير تقسيم مي شوند؛ دسته اول، در مكان مشخصي 
مانند ادارات و كارخانه ها مشغول به كار هستند و بابت فعاليت در آنجا 

حقوق دريافت مي كنند، ولي دسته دوم چنين وضعيتي ندارند. 
كشاورزان، رانندگان تاكسي، كارگران ساختماني، قاليبافان، باربران 
و افراد ديگري كه در اينگونه مشاغل فعاليت دارند، شاغان غيرمزد و 
حقوق بگير محسوب مي شوند.  براساس آمارهاي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي 22ميليون شاغل در كشور فعاليت دارند كه 12ميليون 
مزدبگير و بقيه غيرمزد بگير هستند.  در بيمه هاي اختياري بيمه بيكاري 
پرداخت نمي شود و فرد بيمه شده بايد بابت دريافت هرگونه خدمات 
مانند خدمات درماني، از كار افتادگي و غيره مبلغي به سازمان تأمين 
اجتماعي پرداخت كند. در حالي ك��ه در بيمه اجباري فرد با پرداخت 

درصد حقوق خود مي تواند از كل اين مزايا و خدمات بهره مند شود.  

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

سه س�ال اس�ت، زير باران آتش و گلوله در فقر و گرسنگي مطلق 
بي صدا ج�ان مي دهند و هي�چ ي�ك از معاه�دات، توافقنامه ها و 
اس�ناد بين المللي به كمکش�ان نيامده اند. حاا س�ازمان صندوق 
بين الملل�ي نج�ات ك�ودكان ك�ه در تازه تري�ن گ�زارش خ�ود 
اعام ك�رده، اي�ن احتم�ال وج�ود دارد در يمن 85ه�زار كودك 
بر اثر س�و   ء تغذيه ناش�ي از جنگ ائت�اف س�عودي، تاكنون جان 

خ�ود را از دس�ت داده باش�ند. از س�وي ديگر جن�گ اقتصادي و 
تحريم ها ه�م حقوق ك�ودكان كش�ورهاي در مع�رض اين جنگ 
همچ�ون ك�ودكان ايران�ي را نقض مي كن�د، اما كنوانس�يون هاي 
بين المللي نظير كنوانس�يون حقوق كودك ب�راي حقوق كودكاني 
كه بر اثر تحريم و جن�گ اقتصادي يا مخاصمات كش�ورهاي مورد 
تأييد نظ�ام امري�کا و رژيم صهيونيس�تي هيچ توصي�ه اي ندارد! 

نيره ساري

با حضور سردار غيب پرور و سردار مؤمني  انجام گرفت 
انعقاد تفاهمنامه سازمان بسيج مستضعفين

 و ستاد مبارزه با مواد مخدر
ب�ا  مب�ارزه  س�تاد  و  مس�تضعفين  بس�يج  س�ازمان 
كردن�د.  امض�ا  هم�کاري  تفاه�م  يادداش�ت  موادمخ�در 
به گزارش »جوان« به نقل از پايگاه اطاع رساني بسيج، اين يادداشت 
تفاهمنامه با حضور سردار سرتيپ پاسدار غامحسين غيب پرور رئيس 
سازمان بسيج مس��تضعفين و اسكندر مؤمني رئيس س��تاد مبارزه با 
موادمخدر در سازمان بس��يج امضا شد.  اين يادداش��ت تفاهمنامه با 
هدف مبارزه با موادمخدر و برخورد با معتادان متجاهر امضا شده است 
و به موجب اين يادداشت بس��يج در مرحله اول با تأسيس 10 اردوگاه 

بازپروري به درمان و سم زدايي معتادان مي پردازد. 
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سرپرس�ت س�ازمان توس�عه و تجارت با بيان 
اينكه ركورد صادرات غيرنفتي در س�الجاري 
شكس�ته مي ش�ود، گف�ت: در هف�ت ماه�ه 
س�الجاري بيش از ۲۷ ميلي�ارد دار صادرات 
داش�ته ايم ك�ه اي�ن رق�م نس�بت به مش�ابه 
س�ال قبل 13/5 درصد رش�د داش�ته اس�ت. 
به گ��زارش »تس��نيم«، محمدرضا م��ودودي،  
سرپرست جديد س��ازمان توس��عه و تجارت در 
حاش��يه مراس��مي در اين س��ازمان در ارتباط با 
صادرات خدم��ات فني و مهندس��ي اظهار كرد: 
با وج��ود تحريم ها در بخش ص��ادرات غيرنفتي 
وضعيت خوبي در سالجاري داشته ايم، به طوري 
كه در اين مدت 27 ميليارد دار صادرات با 13/5 
درصد رشد داشته ايم و اين رقم در هشت ماه از 30 

ميليارد دار گذشته است. وي افزود: در صورتي 
كه روند فعلي صادرات به همين شكل ادامه يابد، در 
سالجاري ركورد جديدي در صادرات غيرنفتي زده 
مي شود. سرپرست سازمان توسعه و تجارت ادامه 
داد: تراز تجاري نيز به دليل محدوديت هايي كه در 
صادرات داشته، مثبت يك ميليارد دار شده است. 
وي تصريح كرد: در بخش خدمات فني و مهندسي 
نيز با وجود اينكه در مقايس��ه با سال 90 كاهش 
صادرات داشته ايم، اما در مقايسه با سال گذشته 

ميزان صادرات اين بخش افزايش يافته است. 
مودودي درباره داي��ل كاهش صادرات غيرنفتي 
خدمات مهندس��ي گفت: يكي از داي��ل اين امر 
برداشته ش��دن جوايز صادراتي است و دليل ديگر 
آن عدم اظهار صادركنندگان اين خدمات اس��ت 

كه در كشور مبدأ صادرات خود اين خدمات را ارائه 
مي دهند، اما آمارهاي آن را ارائه نمي كنند. 

وي خاطرنشان كرد: 1300 ميليارد تومان مشوق 
صادراتي در نظر گرفته ش��ده بود كه قرار بود 400 
ميليارد تومان آن به صورت مس��تقيم براي صدور 
ضمانتنامه ها و بيمه ها اختصاص داده ش��ود، اما با 
توجه به عدم تأمين منابع مالي اين يارانه پرداخت 
نشده است. مودودي با اشاره به مشكات فعاان اين 
بخش گفت: يكي از دايل كاهش صادرات خدمات 
فني مهندسي روابط بانكي است كه تسهيل نشد كه 
اين امر منجر به عدم امكان صدور ضمانتنامه هاي 
خدمات فني و مهندسي مي شود. سرپرست جديد 
سازمان توس��عه و تجارت گفت: براس��اس آمار در 
دسترس و اظهار شده در هفت ماه ابتدايي سالجاري 

500 ميليون دار خدمات فني و مهندس��ي صادر 
شده كه در مقايس��ه با س��ال قبل 20 درصد رشد 
داشته است و شركت هاي ايراني اكنون بسياري از 
پروژه هاي موجود در افغانستان را انجام مي دهند. وي 
همچنين در ارتباط با موضوع برگشت ارز حاصل از 
صادرات گفت: از 27 ميليون دار صادرات غيرنفتي 
تنها 7 ميليون دار آن برگشته كه آن نيز متعلق به 
شركت هاي دولتي، پتروشيمي و فوادي است كه 
حتي بخشي از آن نيز به صورت تأمين مواد اوليه اين 
صنايع به كشور بازگشته است. مودودي درباره دايل 
عدم برگش��ت ارز حاصل از صادرات توسط بخش 
خصوصي گفت: براس��اس مصوب��ات بانك مركزي 
شركت هاي بخش خصوصي هنوز فرصت دارند كه 

ارز خود را به كشور بازگردانند.

صادرات غيرنفتي با وجود تحريم ها 13/5 درصد رشد كرد
    انرژی    کار

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرد 
طرح اتاق شيشه اي آمار در وزارت اقتصاد

معاون وزي�ر اقتصاد ب�ا تأكيد ب�ر افزايش كيفي�ت تصميم گيري 
و ارتب�اط آن ب�ا آم�ار اف�زود: پ�روژه ات�اق شيش�ه اي در 
وزارت اقتص�اد در دس�ت تهي�ه اس�ت و م�ا چند گام اساس�ي 
ب�راي ايج�اد ش�فافيت در نظ�ام اقتص�ادي دنب�ال مي كني�م. 
به گزارش »جوان«، سيدحسين ميرشجاعيان در مراسم تقدير از اعضاي 
كميته آمارهاي مالي وزارت اقتصاد با اشاره به اهميت آمار در اقتصاد گفت: 
براي سياستگذاران اقتصادي در دسترس بودن آمارها بسيار حائز اهميت 
است. معاون وزير اقتصاد با تأكيد بر افزايش كيفيت تصميم گيري و ارتباط 
آن با آمار افزود: پروژه اتاق شيشه اي در وزارت اقتصاد در دست تهيه است و 
ما چند گام اساسي براي ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي دنبال مي كنيم. 
همچنين موضوع خأهاي قانوني نيز مورد توجه است. وي تأكيد كرد: مركز 
آمار بايد به آمارها در بااترين سطح دسترسي داشته باشد و از سويي مردم 
نيز از افشای اطاعات خود نگران نباشند. موضوع استانداردهاي آماري نيز 
بايد اتفاق بيفتد و وزارت اقتصاد تاش كرده تا آمارها بر اساس استانداردهاي 

صندوق بين المللي پول توليد شود، ولي در برخي بخش ها عقب هستيم. 
همچنين در اين مراس��م اميدعلي پارسا در مراس��م تقدير از اعضاي 
كميته آمارهاي مالي دس��تگا هاي دولتي با بي��ان اينكه توليد آمار در 
كشور جايگاه باايي دارد كه بعد از امنيت مطرح است و زيرساخت ها را 
شكل مي دهد ، گفت: اگر حكمراني با كيفيت مي خواهيم بافاصله بعد 
از امنيت نيازمند آمار و اطاعات با كيفيت هس��تيم. رئيس مركز آمار 
ايران اظهار داشت: بعد از سال 2000 ميادي در دنيا مدرن سازي نظام 
آماري دنبال شد و از 2010 به بعد از آمارهاي سنتي به آمارهاي مدرن 

حركت شد و ما در ايران 10 سال ديرتر به اين سمت رفته ايم. 
وي با بيان ايرادهاي بني اسرائيلي دستگاه ها در ارائه آمار و اطاعات 
افزود: اميدواريم نتايج آمارها در س��طوح مختلف كشور قابل اعتماد 
باشد. با اين حال دس��تگاه ها ريزداده هاي نظام آماري كشور را تهيه 
مي كنند. آمارهاي كشور به صورت مرتب در حال تغيير و به روز رساني 
است و مردم بايد اطاعات روز خود را به نظام آماري كشور ارائه كنند. 
رئيس مركز آمار بار ديگر به بانك مركزي بابت انتش��ار آمارها حمله 
كرد و گفت: ما بودجه زيادي صرف مي كنيم تا س��رمايه اجتماعي را 
كاهش بدهيم در حالي كه تنها 12 كشور نرخ رشدشان را بانك مركزي 
و پنج كشور نرخ تورم را بانك مركزي اعام مي كند و ما بايد مثل تمام 
دنيا يك نرخ رشد و يك نرخ تورم اعام كنيم،اما قانوني كه بر يگانگي 
مرجعيت آمارها تأكيد دارد با تبصره اين يگانگي را نقض كرده است. 
پارسا ادامه داد: تفاسير ما از اعداد و ارقام سواد آماري را نشان مي دهد 
و تحليل درست اطاعات بسيار مهم است و ما نتوانستيم تحليل هايي 

را ارائه كنيم كه مردم بپذيرند. 
......................................................................................................................................

 مصرف ۴۰ درصد انرژي كشور
توسط كولرهاي گازي و آبي

مديرعام�ل ش�ركت توانير گف�ت: قيم�ت پايين ب�رق و مصرف 
ب�ااي آن دو چالش پيش روي صنعت برق كش�ور اس�ت كه ازم 
اس�ت با همت مس�ئوان و م�ردم از اي�ن دو چالش عب�ور كنيم. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني وزارت نيرو، محمدحسن متولي زاده در 
آيين اختتاميه همايش آموزش��ي ائمه جماعات و مسئوان فرهنگي 
صنعت برق كشور در سالن همايش هاي آس��تان قدس در حرم مطهر 
رضوي با اشاره به اينكه ازم است تا روند اصاح قيمت برق از پرمصرف ها 
آغاز شود، تصريح كرد: در تابستان سال جاري مصرف كولرهاي گازي و 
آبي 21 هزار مگاوات بوده است كه اين ميزان معادل 40 درصد مصرف 
برق كشور است. وي افزود: در صورتي  كه كولرهاي گازي روي 24 درجه 

تنظيم شود، مصرف برق در كشور 7 هزار مگاوات كاهش مي يابد. 
......................................................................................................................................

دولت در بودجه ۹۸ عناوين جديد نياورد
عضو كميس�يون امور داخلي و ش�وراهای مجلس ش�وراي 
اس�امي مي گويد در بودجه س�ال ۹۸ دولت و مجلس نبايد 

عناوين جديد بياورند. 
به گزارش خانه ملت، حسن كامران با اشاره به اينكه دولت بايد تا 15 آذر 
ايحه پيشنهادي بودجه سال 98 را تقديم مجلس كند، اظهار داشت: با 
توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور انتظار مي رود كه ايحه بودجه 

سال 98، شرايط و معيارهاي متناسب با فضاي اقتصادي باشد. 
عضو كميسيون امور داخلي و شوراهای مجلس شوراي اسامي تأكيد 
كرد: بنابراين دولت نبايد در بودجه س��ال 98 عناوين جديدي اضافه 
كند، انتظار مي رود كه در زمان بررسي ايحه بودجه در كميسيون ها و 
صحن علني، مجلس نيز عناوين جديدي درج نكند، البته متأسفانه نه 

دولت و نه مجلس به اين نكته توجهي نمي كنند. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس دهم شوراي اسامي با اشاره به شرايط 
بودجه سال 97 عنوان كرد: در بودجه س��ال 97 كه در حال اجرا است، 
مجلسي ها 39 هزار ميليارد تومان عناوين جديد اضافه كردند، در اين 
راستا به رئيس مجلس نامه اي زده ايم تا اثرگذار شود. وي ادامه داد: اگر با 
همين روند پيش برويم در آينده 100 هزار ميليارد تومان عنوان جديد 
به بودجه سنواتي كشور وارد مي شود، بنابراين انتظار مي رود كه دولت 
زير بار عناوين جديد نرود، چراكه باعث افزايش تورم در كشور مي شود. 
كامران با تأكيد بر اينكه بودجه بايد مطابق درآمد و هزينه ها باشد، گفت: 
حداقل انتظار در بودجه سال 98اين است كه قواي سه گانه و همه مقامات 
هزينه هاي خارج از شمول دستگاه هاي زير مجموعه شان را حذف كنند، 
بايد گفت در بودجه سنوات گذشته شاهد هر س��ه قوه هزينه خارج از 

شمول داشتند كه بايد براي سال آينده از آن بكاهند.

 دار 1۰هزار تومانی هم 
ديروز مشتری نداشت

ريزش قيمت ها در بازار ارز امروز هم ادامه داشت و موجب شده تا 
قيمت دار در صرافي هاي آزاد كمتر از صرافي هاي دولتي ثبت شود. 
به گزارش »تسنيم«، سير نزولي قيمت ها در بازار طا و ارز چند روزي 
است كه آغاز شده و در حالي كماكان ادامه دارد كه قيمت بازار آزاد از 

نرخ هاي اعامي توسط بازارساز كمتر هم مي شود. 
از صبح ديروز قيمت دار در ب��ازار آزاد ريزش داش��ته و در برخي از 
س��اعت ها قيمت فروش دار در صرافي ه��ا كمتر از ن��رخ اعامي از 
س��وي صرافي هاي دولتي كه به عنوان نماينده بازارس��از ش��ناخته 
مي شوند، شده اس��ت،  به عنوان نمونه در ساعت 15:50 ديروز دار در 
صرافي ملي 11 هزار و 600 تومان براي فروش قيمت گذاري شده در 
حالي كه قيمت دار در صرافي هاي آزاد 11 هزار و 500 تومان ش��ده 
است، اما از س��اعت 16 به بعد قيمت دار در صرافي ملي به 11 هزار و 
400 تومان نزول پيدا كرد و قيمت های فردايی موسوم به دار هراتی 

در محدوده 10هزار تومان اعام شد. 
فعاان بازار مي گويند از روزهاي قبل افزايش عرضه در بازار موجب شده 
تا با كمبود تقاضا قيمت ها هر لحظه سير نزولي را با شدت بيشتري طي 
كنند، بازاري ها معتقدند در اين روزها حجم ورود دارهاي خانگي به 
بازار ارز شدت بيشتري گرفته و علت آن هم ترس مردم از ارزان تر شدن 

دار در روزهاي بعد است. 
صرافي ها از كمبود مش��تري مي گويند و معتقدند علت عدم تمايل به 

خريد دار در اين روزها ارزاني ادامه دار انواع ارز در بازار مي باشد. 
فعاان بازار سياس��ت هاي اخير بانك مركزي در حوزه محدود سازي 
مبلغ تراكنش هاي بانكي، محدوديت خريد و فروش و حواله ارز خارج 
از صرافي هاي مجاز و افزايش عرضه از سوي بازارساز را موجب ادامه دار 

شدن ريزش قيمت ها در بازار ارز مي دانند. 
   كاهش قيمت ارز ادامه خواهد يافت

در همين حال عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در حاشيه 
جلس��ه هيئت دولت و در جمع خبرن��گاران با بيان اينك��ه عرضه ارز 
صادر كنندگان در بازار تأثير خواهد گذاش��ت، اظهار داش��ت: من به 
هموطنان توصيه كرده ام كه به عنوان دارايي در ارز س��رمايه گذاري 
نكنند و كساني كه سفته بازي مي كنند،  ممكن است در اين عرصه ضرر 
كنند. وي افزود: فعاان بازار تا هر جا اراده كنند، كاهش قيمت ارز ادامه 
خواهد يافت و ما اميدواريم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز به سمت تعادل 
حركت كند. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: كشور بايد وارد رونق 

شود و با روند فعلي نرخ تورم و ارز، اميدواريم اين اتفاق بيفتد. 
........................................................................................................................

1۸ هزار ميليارد تومان از بدهي هاي 
دولت، پيمانكاران و بانك ها تهاتر شد

در راس�تاي اج�راي بن�د )و( تبص�ره 5 قان�ون بودج�ه، تاكنون 
دول�ت باب�ت ۸400 ميلي�ارد توم�ان از بده�ي  پيمان�كاران 
ب�ه بانك ه�ا اوراق تس�ويه خزان�ه منتش�ر ك�رده و ۹۷00 
ميلي�ارد توم�ان ديگ�ر در مرحل�ه ص�دور اوراق ق�رار دارد. 
به گزارش »فارس«، براساس گزارش��ي كه وزير اقتصاد به كميسيون 
برنامه و بودجه ارائه كرده است، تا زمان ارائه گزارش در هفته گذشته، 
بابت 8400 ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران و پيمانكاران 
به بانك ها اوراق تس��ويه خزانه منتشر شده است. از طرف ديگر 9700 
ميليارد تومان اوراق تسويه خزانه در مرحله صدور است كه بدين ترتيب 

18100 ميليارد تومان از بدهي ها تعيين تكليف شده است. 
ظرفيت بند )و( تبصره 5 قانون بودجه تهاتر بدهي هاي قطعي تا پايان 
سال 95، تا س��قف 100 هزار ميليارد تومان اس��ت، اما بدهي قطعي 
بانك ها به بانك مركزي تا پايان سال 95 كه تاكنون آن بدهي ها تسويه 
نشده است، 77 هزار و 467 ميليارد تومان محاسبه شده است. از طرف 
ديگر 40 هزار و 966 ميلي��ارد تومان از اين بدهي ه��ا، خط اعتباري 
مسكن مهر اس��ت. ازم به ذكر اس��ت، بدهي بانك هاي خصوصي و 
غيردولتي به بانك مركزي در س��ال هاي 96 و شش ماهه اول سال 
97 به شدت افزايش يافته و به رقم 76 هزار ميليارد تومان )پس از 
كس��ر خط اعتباري بانك مركزي بابت پرداخت به س��پرده گذاران 
مؤسسات منحله( رسيده است، اما با توجه به اينكه مبناي اين تبصره 
بدهي هاي قطعي و تس��ويه نشده سال 95 اس��ت، اضافه برداشت 

بانك ها در سال 96 و 97 مشمول اين قانون نمي شود.
........................................................................................................................

ذخاير كااهاي اساسي مطلوب است
مديرعام�ل ش�ركت بازرگان�ي دولت�ي اي�ران گف�ت: وضعي�ت 
ذخاي�ر كاا ه�اي اساس�ي كش�ور همچ�ون برن�ج، روغ�ن و 
ش�كر با توجه ب�ه خريد ه�اي خوبي كه در س�ال ج�اري از منابع 
داخل�ي و از طري�ق واردات انج�ام ش�ده، مطل�وب اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، يزدان سيف 
در نشست پايش بازار كاا هاي اساسي اظهار كرد: ذخاير استراتژيك 
در بخش كاا هاي اساس��ي همچ��ون برنج، روغن و ش��كر با توجه به 
خريد هاي خوبي كه در سال جاري از منابع داخلي و از طريق واردات 

انجام شده، مطلوب است. 
معاون وزير جهادكشاورزي به وضعيت مطلوب بارش هاي اخير اشاره 
كرد و گفت: پيش بيني مي شود، امسال با لطف خداوند كه رحمت باران 
خود را بر كشور ارزاني كرده است، س��ال خوبي براي كشاورزي باشد. 
سيف با تأكيد بر اجراي كامل برنامه حمل گندم در كشور خاطر نشان 
كرد: ضرورت دارد بر حمل و جابه جايي به موقع گندم در كش��ور هم 
اهتمام ورزيم تا موجودي گندم تمام استان ها به شرايط مطلوب بيش 

از نياز مصرفي برسد. 
براساس اين گزارش، در نشست پايش بازار كاا هاي اساسي، گزارشي از 
تجارت جهاني و توليد سويا و روغن در كشور هاي مختلف، بازار جهاني 

شكر و توليد چغندر قند و نيشكر ارائه شد. 
ضمن اينكه وضعيت بازار جهاني برنج و گندم و نرخ كرايه حمل و نقل 
دريايي و نيز شرايط بازار كاا هاي اساسي كشور و ميزان فروش برنج، 

گندم، روغن و شكر بررسي و ارزيابي شد. 
........................................................................................................................

 سهميه بندي بنزين 
در اين مرحله مطرح نيست

وزير نفت با اشاره به لزوم استفاده از كارت سوخت در آينده نزديك 
گفت كه بحث س�هميه بندي بنزين در اين مرحله مطرح نيست. 
به گزارش »تس��نيم«، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره احياي كارت س��وخت گفت: 
بحث سهميه بندي در اين مرحله مطرح نيست. فقط كساني كه كارت 
ندارند براي اينكه جلوي قاچاق گرفته بش��ود كه مقدار زيادي شده، 
اعدادي كه مي گويند درست نيست و ما كارت سوخت را احيا مي كنيم 
و همه ثبت ن��ام كنند و بعد از ثبت نام، اع��ام مي كنيم كه كه مردم با 
كارت، بنزين دريافت كنند. وي درباره قيمت سوخت گفت: قيمت در 
بودجه مي آيد. وزير نفت در پاسخ به اين سؤال كه پيش بيني مي شود 
قيمت دار كاهش پيدا كند، تصريح كرد: اينها همه پيش بيني و حرف 
است. زنگنه درباره قيمت نفت نيز اظهار داشت: قيمت نفت تابع عرضه 
و تقاضاست و متأسفانه دخالت هاي برخي كشورها براي اشباع كردن 

بازار و ضربه زدن به ايران را نبايد ناديده گرفت. 
وي در پاسخ به سؤالي درباره فروش نفت و مشتريان نفتي تصريح كرد: 
من درباره تحريم ها به علت اينكه امريكا از آن اس��تفاده مي كند، هيچ 

صحبتي نمي كنم.

مجموع تصميمات 
هادی  غامحسینی

غلط اقتصادی و   گزارش   یک
آث�ار مخ�رب و 
تورمی آن در چند سال گذشته بار  ها از سوی 
رسانه ها و كارشناسان اقتصادی مورد انتقاد 
شديد قرار گرفته بود كه بااخره روز گذشته 
رئيس جمهور به طور تلويحی اعتراف كرد كه 
گول فرمول های اقتصادی را خورده و بايد در 
مقام عملی نس�بت به آنه�ا تجديدنظر كرد. 
اگرچه رئيس جمهور ايرادات سياس�تگذاری 
در حوزه ب�ازار پول�ی را با م�زاح و ذكر مثالی 
درباره آثار واردات ط�ا در كاهش قيمت ارز 
بيان كرد، اما دامنه تصميم�ات غلط در حوزه 
سياستگذاری سياسی بس�يار بيشتر از اينها 
روی مردم و وضعيت بانك   ها اثرگذار بوده است. 
با اين حال سؤال اينجاست كه اگر سياست های 
بانك مركزی غلط بود، چه اصراری بر استفاده 
و مش�اوره رئي�س كل س�ابق بان�ك مركزی 
اس�ت كه رئيس جمهور حكم آن را زده است. 
رئيس جمهور اعتراف ك��رد برخي از تصميمات 
بانك مركزي در گذشته، چندان جايگاه خوبي 
نداش��ت، زيرا هنگامي كه واردات طا آزاد شد، 
ديديم كه قيمت ارز هم رو به كاهش رفت و نشان 
داد فرمول هاي علمي گاهي نياز به توجه بيشتر و 

تجديدنظر در مقام عمل دارد. 
به گزارش »جوان«، روز گذش��ته حجت ااس��ام 

حسن روحاني در جلسه هيئت دولت، بخش پاياني 
سخنان خود را به انتقاد از نظريه پردازاني كه در بانك 
مركزي بودند، اختصاص داد كه به نظر مي رس��د 
منظور حسن روحاني اقتصاددانانی باشد كه با چراغ 
س��بز مؤسس��ه نياوراني هاي قديم و آينده پژوهي 
جديد در دولت يازدهم به بانك مركزي ورود كرده و 
يا در تصميمات آن بانك اثرگذار بوده است. هر چند 
روز گذشته رئيس جمهور انتقاد خود را به اين جريان 
تنها در قالب اختاف نظرها در رابطه با واردات طا 
خاصه كرد،  اما به نظر مي رس��د دامنه انتقادها از 
اين جريان بس��يار وس��يع تر از آن چيزي است كه 

رئيس جمهور به آن اشاره داشت. 
روز گذش��ته حجت  ااسام حس��ن روحاني با 
اشاره به اينكه »گر چه در اين ايام با سختي هايي 
مواجه بوديم،  اما مشخص شد برخي از تصميمات 
بانك مركزي در گذشته، چندان جايگاه خوبي 
نداشت«، تصريح كرد: »سال ها با بانك مركزي 
بحث داشتيم كه ورود طا به كشور را آزاد كنيم 
و همواره بانك مركزي با آن مخالف بود،  در حالي 
كه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، موافق آزاد 

شدن واردات طا به كشور بود.« 
رئيس جمهور با بيان اينكه »صنعت طاسازي در 
كشور بسيار مهم است و مي تواند موجب ايجاد 
تحول خوبي باش��د«، ادامه داد: »بانك مركزي 
معتقد بود اگر واردات طا به كش��ور آزاد شود، 
قيمت ارز افزايش خواهد داشت، اما هنگامي كه 

واردات طا آزاد شد، ديديم كه قيمت ارز هم رو 
به كاهش رفت و نشان داد كه فرمول هاي علمي و 
دانشگاهی گاهي نياز به توجه بيشتر و تجديدنظر 

در مقام عمل دارد.« 
   خروار در مشت خاصه شد 

هر چن��د رئيس جمهور خ��رواري از انتقادات از 
مجموعه اي كه تاش كردند با ناديده گرفتن بافت 
اقتصاد دولتي و نفتي اي��ران و بانك محور بودن 
اقتصاد و سرمايه اندك ش��بكه بانكي، سياست 
تعديل اقتصادي و آزادسازي در نظام بانكي ايران 
را پياده س��ازي كنند، تنها در يك مشت خاصه 
كرد، اما اعتراف به اشتباهات در بانك مركزي در 
دولت يازدهم، براي خود غنيمتي است و مي تواند 
آغازي براي آسيب شناس��ي آنچه طي پنج سال 
گذشته بر نظام بانكي ايران گذشت و تأثير مخرب 

آن بر ساير بخش هاي اقتصاد و جامعه باشد. 
   پياده سازي برنامه آزاد سازي 
در سيستم عامل دولتي و نفتي 

در شرايطي كه سال ها است آسيب هاي مكتب 
نئوكاسيك و آزاد سازي بازارها و كاهش نقش 
دولت در اقتصاد جهان هويدا شده است و حتي 
سر دمدار اين تفكر و مكتب يعني امريكا تا مفرق 
دست خود را در بازارها و تجارت با چين و وضع 
تعرفه باا براي واردات و باجگيري از كش��ورها 
به واسطه اس��تراتژي ايجاد ناامني براي فروش 
محصوات و كااها و تجهي��زات صنايع و ادوات 

نظامي اش ف��رو كرده است، متأس��فانه از دولت 
يازدهم تاكنون پياده سازي برنامه نئوليبراليسم 
در سيستم عامل اقتصاد دولتي و نفتي و رانتير 
ايران ش��دت گرفت كه آزاد س��ازي نرخ سود در 
بخش بان��ك و ايج��اد جنگ نرخ س��ود در بين 
بانك ها براي جذب منابع جهت فرار از كما شايد 
بزرگ ترين اشتباه استراتژيك در دولت يازدهم 
بود، اين در حالي اس��ت كه بانك ها در ايران در 
واقع حدود 90 درص��د اقتص��اد را تأمين مالي 
مي كند و به دليل كمبود سرمايه بانك ها عموم 
منابع شبه پول و متعلق به اش��خاص حقيقي و 
حقوقي اس��ت كه بانك مابه ازاي استفاده از اين 
منابع بايد سود به صاحبان سپرده پرداخت كند و 
آزاد سازي نرخ سود هم بانك ها را با چالش روبه رو 
كرد و هم اينكه نرخ تأمين مالي براي اقتصاد را 
باا برد و در نهايت به افزاي��ش حجم نقدينگي 
منتج ش��د؛ نقدينگي كه ماهيت ايجاد آن خلق 

بدون پشتوانه پول در بخش بانك بود. 
ش��ايد نيل��ي )مش��اور وي��ژه اقتصادي پيش��ين 
رئيس جمهور(، همفكران و ش��اگردانش و در كل 
مؤسس��ه نياوراني هاي قديم و مرك��ز آينده پژوهي 
جديد فراموش كردند كه اقتصاد ايران بانك محور 
اس��ت و حدود 90 درصد تأمين مالي اقتصاد ايران 
توسط بخش بانكي انجام مي گيرد. وقتي نرخ سود 
آزاد سازي ش��د، بانك ها به دليل هزينه هاي جاري 
باا و سرمايه اندك وارد بازي يا بهتر بگوييم جنگ 
اقتصادي با رقبا شدند بر س��ر تأمين منابع شدند و 
براي ف��رار از كما حتي به قيمت عدم تحقق س��ود 
سپرده، س��ودهاي موهوم و علي الحسابي را تقديم 
سپرده گذاران و صاحبان ش��به پول كردند و جالب 
آنكه س��هامداران به عنوان صاحبان بانك ها عموماً 
زيان كردند و مشتريان بانك سود دريافت كردند و در 
اين بين كلي بدهي روي دست بانك ها به دليل اضافه 

برداشت از بانك مركزي روي دست بانك ها ماند. 
   مردم از گزند فرمول ها در امان نماندند

در عين حال مردم ايران ه��م از گزند فرمول های 
نرخ س��ود در بخش بانكي نماندند زيرا بانك ها با 
پرداخت س��ود موهوم و س��ود محقق نشده اقدام 
به خلق پول بدون پش��توانه كردند و حال آنكه در 
هيچ يك از كشوري هاي مبتني بر استانداردهاي 
نسبي دنيا هيچ بانكي حق خلق نقدينگي را ندارد و 
اين مهم صرفاً در اختيار بانك هاي مركزي است، اما 
در ايران با آزاد سازي نرخ سود بانكي، مهار از دست 
بانك مركزي هم در رفت. در اين بين آسيب هاي 
اجتماعي، نقدينگي بدون پشتوانه متأسفانه در حال 
شدت گرفتن است و بايد از اين ناحيه نگراني داشت. 
در پايان بايد توجه داشت كه اين روزها در شرايطي 
از مديريت پيشين بانك مركزي انتقادهاي جدي 
و تند مي ش��ود كه در اين حوزه نياز به هماهنگي 
تمامي اركان و بزرگان نظام براي اصاحات اساسي 
دارد؛ چراكه دامنه و شدت رشد نقدينگي به شكل 

نگران كننده اي در حال توسعه است.

روحانی اشتباه بانك مركزي را با شوخی پذيرفت
 رئيس جمهور در حالی از لزوم تجديدنظر فرمول های اقتصادی در بانك مركزی سخن گفت

 كه رئيس سابق بانك مركزی را طی حكمی مشاور خود كرده است
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ه اقص هي  من   آگ
30 ميليارد ريال به شركت نيشكر هفت تپه 

اختصاص يافت
قائم مقام معاونت  هماهنگ�ي امور    خبر
اقتصادي و توسعه منابع استانداري خوزستان 
گفت: دو ماه حقوق كارگران ش�ركت نيشكر 
هفت تپه در چند روز گذشته پرداخت شده و 
مبلغ 30ميليارد ريال ني�ز براي به روز كردن 
فعاليت اين ش�ركت اختصاص يافته اس�ت. 
به گزارش »ايرنا«،  يداله مهرعليزاده در نشستي 
كه با حضور مديرعامل شركت كشت و صنعت 
نيشكر هفت تپه در محل استانداري خوزستان به 
منظور بررسي آخرين وضعيت اين شركت برگزار 
شد، بيان كرد:اميد است با تاش صورت گرفته، 
فعاليت عادي اين شركت از پنج شنبه آغاز شود و 

اين شركت به توليد خود ادامه دهد. 
وي گفت: بح��ث بيمه كارگران اين ش��ركت با 
تأمين اجتماعي به مدت يك سال ديگر تمديد 
شده و هم اكنون اين شركت در وضعيت عادي 
قرار دارد و پنج شنبه نيز مدير عامل اين شركت با 
كارگران يك جلسه تكميلي در خصوص آخرين 

وضعيت شركت برگزار مي كند. 
مديرعامل ش��ركت كش��ت و صنعت نيش��كر 
هفت تپه نيز بيان كرد: ت��ا جايي كه امكان دارد 

در حال پيگيري تأمين منابع مالي براي پرداخت 
حقوق كارگران اين ش��ركت هستيم و با كمك 
مسئوان تمامي مشكات اين شركت برطرف 

خواهد شد. 
اميد اس��د بيگي گفت: معوق��ات كارگران اين 
شركت نيز با شروع نخس��تين روز بهره برداري 

پرداخت مي شود. 
وي با اشاره به مطالبات بازنشستگان اين شركت 
بيان كرد: بازنشستگان اين شركت به سه گروه 
تقسيم ش��ده اند، يك گروه از آذر 95 بازنشسته 
شدند كه 2 هزار و 500 ميليون ريال از سنوات 

آنها پرداخت نشده است. 
اسد بيگي افزود: گروه ديگر از بازنشستگان كه 
364 نفر هستند از اسفند 95 سنوات خود را به 

مبلغ 225 ميليارد ريال از شركت طلب دارند. 
وي گفت: دو چك به مبلغ 110 ميليارد ريالي به 
بازنشستگان گروه دوم پرداخت شده و باقي طلب 
آنها نيز در قالب دو چك با آغاز فصل بهره برداري 

پرداخت مي شود. 
وي بيان كرد: گروه س��وم بازنشس��تگان نيز از 
ارديبهش��ت 96 س��نوات خود را از اين شركت 

طلبكار هستند.

رياست جمهوري



5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5527 |  1440 ربي��ع ااول   21  |  1397 آذر   8 پنج ش��نبه 

   گزارش

   چهره ها

عض�و فراكس�يون نماين�دگان واي�ي مجل�س گف�ت: 
جن�گ اقتص�ادي امري�كا علي�ه اي�ران ب�ه تنهاي�ي 
نمي توان�د كاري را از پي�ش بب�رد، حتمًا بايد خرج پش�ت 
اي�ن جن�گ، جن�گ رس�انه اي و جن�گ روان�ي باش�د. 
س��يدجواد س��اداتي نژاد در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به 
اينكه در فضاي مجازي نسبت به مردم ايران اجحافي صورت 
گرفت، اظهار داش��ت: برخي در ش��بكه هاي اجتماعي رفتار 
مردم ايران و تركيه در زماني ك��ه ارزش پول ملي هر كدام از 
دو كشور سقوط كرد را با يكديگر مقايسه كردند. در اين فضا 
گفته شد كه مردم تركيه دارهاي خود را تبديل به لير كردند 
ولي ايرانيان ريال هاي خود را تبديل به دار كردند و من اين 

مقايسه را غلط مي دانم. 
وي با بيان اينكه مردم ايران بسيار فهيم و هوشمند هستند، افزود: 
حضرت امام خميني)ره( در وصيتنامه خود فرمودند مردم ايران 
از مردم عصر حضرت رسول هم بهتر هستند، يعني امام خود را 
رها نكردند اما مي توان به واكاوي دليل تفاوت در رفتار مردم ايران 
و تركيه ورود كرد. به نظر من رفتار مردم ايران ناش��ي از مشكل 

دولت در اطاع رساني و توجيه كردن مردم بود. 
نماينده مردم كاشان، آران و بيدگل در مجلس شوراي اسامي با 
بيان اينكه اردوغان رئيس جمهور تركيه در شرايط تحريم، با مردم 
خود صحبت كرد، گفت: رئيس جمهور تركيه اوضاع را تشريح كرد 
و به مردم گفت كه نوسان ارزي چه مشكاتي را ايجاد مي كند و 

انتظارات خودش از مردم را بيان كرد. 
وي با بيان اينكه متأسفانه در ايران پيرامون نوسانات ارزي كسي 

با مردم صحبت نكرد در حالي كه 
رئيس جمهور بايد به ميدان مي آمد، 
اظهار داشت: رئيس جمهور بايد با 
مردم حرف م��ي زد، وقتي با مردم 
صحبتي نش��ود و اطاع رساني به 
خوبي صورت نگيرد، دشمنان جاي 
ش��ما را مي گيرند و اطاعات غلط 
به مردم مي دهند. س��اداتي ن��ژاد با بيان اينك��ه در فضاي ابهام 
انحراف افكار عمومي به راحتي صورت مي گيرد و كسي كه حتي 
500هزار تومان پول دارد نيز تاش مي كند دار خريداري كند، 
بيان كرد: دليل رفتار مردم ايران در زمان كاهش ارزش پول ملي 
را بايد بررسي كنيم، مشكل ما در اطاع رساني بود و هنوز هم در 

اين مسير نتوانسته ايم با حربه دشمن مقابله كنيم. 
عضو فراكس��يون نمايندگان وايي مجلس ش��وراي اسامي با 
بيان اينكه جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران به تنهايي نمي تواند 
كاري را از پيش ببرد، گفت: حتماً بايد خرج پش��ت اين جنگ، 
جنگ رس��انه اي و جنگ رواني باش��د، جنگ اقتص��ادي مانند 
موشكي است كه خرج مي خواهد و خرج آن جنگ رسانه اي است 
كه بايد با اين جنگ نيز مقابله كنيم. نماينده مردم كاشان، آران 
و بيدگل در مجلس شوراي اس��امي با بيان اينكه در آن مقطع 
رئيس جمهور بايد هر هفته با مردم صحبت مي كرد و اكنون نيز 
بايد گفت وگو با مردم ادامه پيدا كند، بيان كرد: تشريح وضعيت 
براي مردم بسيار مهم است، البته صداقت با مردم و توان عملي 

كردن برنامه ها نيز ازم است.

 دليل تفاوت رفتار مردم ايران و تركيه در گراني دار 
تفاوت رفتار دولت ها بود

م�اك ش�وراي نگهب�ان قان�ون اس�ت و ن�ه اصاح طلب�ي و 
اصولگراي�ي، البت�ه اخت�اف س�ليقه ه�م در ش�ورا هس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلي كدخدايي سخنگوي 
شوراي نگهبان در برنامه »بدون توقف« كه از شبكه 3 سيما پخش 
ش��د، گفت: در زمان انتخابات ۸۸ براي اولين بار پيشنهاد داديم كه 
نمايندگان نامزد ها مي توانند در شوراي نگهبان مستقر باشند و بر روند 
نظارتي ما آنها هم نظارت كنند. وي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه 
مردم شما را چطور مي بينند، اصولگرا يا اصاح طلب؟ افزود: شوراي 
نگهبان در قالب اين تعاريف حزبي و تشكياتي نيست. از جهت نگاه 
بايد بگويم كه نگاه هاي متفاوتي در شوراي نگهبان داريم و اختاف 
سليقه هم خيلي بيشتر داريم، لذا شوراي نگهبان يك حزب سياسي 
نيست كه ما بگوييم شما اصولگرا هستيد يا اصاح طلب. ماك شوراي 
نگهبان قانون است و نه اصاح طلبي و اصولگرايي. كدخدايي در پاسخ 
به اين سؤال كه چرا يكبار شوراي نگهبان شاخصه تأييد صاحيت 
و رد صاحيت تمام ادوار را اع��ام نمي كند؟ تصريح كرد: ما وظيفه 
نداريم. ماك و معياري كه به ش��وراي نگهبان دادند، چيست؟ آيا 
گفتند شما اصولگرا و اصاح طلب را معيار قرار دهيد يا اينكه گفتند 
شما افرادي را كه ش��رايط قانوني دارند انتخاب كنيد. وي افزود: از 
جهت قانوني، ش��وراي نگهبان صاحيت افراد را بررسي مي كند و 
اينكه به قول شما اصاح طلب ها، صاحيتشان تأييد نمي شود، اگر 
به دليل سياسي باشد، نظر شما درست اس��ت، اما اگر شورا براي رد 
صاحيت اس��تدال داشت، سخن شما درست نيس��ت، كما اينكه 
تبصره ماده 5 قانون نظارت بر انتخابات دس��ت ما را بسته است و بر 
اين اساس رد صاحيت ها محرمانه بوده و به اطاع داوطلب مي رسد. 

چ��را رد صاحيت ش��ده ها دايل رد 
صاحيتش��ان را اع��ام نمي كنند؟ 
خودش��ان اعام كنند آن وقت شما 
ببينيد كه آيا شوراي نگهبان سياسي 

برخورد كرده يا خير. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان در مورد 
رد صاحيت آيت اه هاشمي و اينكه 
كتباً دليل رد صاحيت به ايشان اعام شد يا خير، گفت: بله. تفكيك 
انتخابات رياس��ت جمهوري با مجلس اس��ت و در انتخابات رياست 
جمهوري فقط اسامي واجدين شرايط به وزارت كشور اعام مي شود 
و نس��بت به بقيه كانديدا ها هيچ گونه اظهار نظري نمي شود، اما اگر 
خودشان بيايند ش��وراي نگهبان به آنها اعام مي كنيم كه خيلي ها 
هم آمدند. وي در پاس��خ به اينكه آيا در مورد سيدحسن خميني هم 
اعام كرديد؟ اظهار كرد: بله به همه اعام مي شود. كدخدايي درباره 
اينكه چرا نتايج انتخابات در سال ۸۸ زود اعام شد ولي در سال ۹۲ با 
تأخير بود؟ اظهار كرد: دليلش اين بود كه وزارت كشور تجميع آرا را 
الكترونيكي داشت و تا دوره قبل نداشت. اصرارمان اين است تا زماني 
كه اطمينان كافي ايجاد نشده نتايج را اعام نكنيم و وزارت كشور آن 
موقع اعام كرد، ولي اين اعام زودهنگام دليل بر وقوع تخلف نبوده 
است. وي در پاسخ به س��ؤالي مبني براينكه به نظر مردم تفكر حاكم 
بر شوراي نگهبان عامل اصلي عدم پيشرفت كشور است، گفت: فكر 
مي كنم اندكي از مردم اين نظر را داشته باشند و من هم مي توانم دايلي 
بياورم كه مردم عملكرد شورا را تأييد مي كنند. ما نظرسنجي داريم. من 

هر روز خريد مي كنم و مردم راحت حرفشان را مي زنند.

سخنگوي شوراي نگهبان:
ماك شوراي نگهبان قانون است، نه اصاح طلبي و اصولگرايي

   آقاي ظريف! بگوييد اشتباه كردم
فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: ظريف در پاسخ 
به درخواس��ت قوه قضائيه براي ارائه مستندات 
پولشويي، ۱۲صفحه نامه نوشته كه به گفته رئيس 
دفتر دادستان ش��امل اين موارد است: - تعاريف 
كلي درباره پولشويي- نظرات رهبرانقاب در فرمان ۸ ماده اي- اظهارات 

صاحبنظران درباره پولشويي
بزرگوار! چرا بيخودي مي پيچوني؟ دكمه اشتباه كردم رو براي همچين 

شرايطي گذاشتن ديگه!
........................................................................................................................

   فرق ما و فرانسه
محمدصادق كوشكي نوش��ته: پارس��ال رئيس جمهور ما، پليس 
را بي س��اح ب��ه مقابله ب��ا دراويش چاقوكش فرس��تاد و امس��ال 
رئيس جمهور فرانس��ه از خش��ونت پلي��س پاريس در س��ركوب 

معترضان، تشكر كرد. 
........................................................................................................................

   نان تملق!
حسين دهباش��ي در توئيتي نوش��ته: يادگار يادگار يادگار امام راحل 
با يادگار ي��ادگار يادگار مرج��ع فقي��د ازدواج كرده و خب��ر آن تيتر 
خبرگزاري هاي اصاح طلب و از جمله روزنام��ه  جمعيت هال احمر 
شده. ارزش خبري ندارد؟ شرم  آور است؟ نه آقا! يك عده نان شان در ابراز 

همين تملق ها و خاكساري هاست!
........................................................................................................................ 

   زمين يا جنگل اصاح طلبان؟
كاربري به نام هرمس نوشته: اريجاني كه لوايح CFT و پالرمو تأييد نشده 
در شوراي نگهبان را خودسرانه به مجمع فرس��تاده قراره توسط برخي 

نمايندگان استيضاح بشه. 
روزنامه اعتماد اس��م اين بي قانوني را »ايستادن در زمين اصاح طلبان« 

گذاشته! زمين يا جنگل اصاح طلبان؟
........................................................................................................................

   داستان ايران و كمك به لبنان
كانال لبنانيران با انتشار عكسي از يك فرد نوشت: ابوجّمال يك نمونه 
از عاشقان امام موسي صدر و حركت مقاومت است. وقتي برخي احزاب 
چپي به مدرسه فني شهيد چمران در منطقه برج شمالي حمله كردند، 
اسلحه شخصي اش را برداشت و با آنها درافتاد تا چند تير خورد و بيهوش 
شد. در بيمارستان يك پايش را قطع كردند. آن زمان نه عضو مقاومت 

بود نه معلم مدرسه نه كارمند. 
از او درباره چمران كه مي پرس��يدي، به يادش اشك مي ريخت. خانه 
قديمي او در نزديك مدرس��ه كه ميزبان ش��هيد چمران بود، نشان از 
س��ختي هاي زندگي او دارد. به جز دو بار كه پ��اي مصنوعي با هزينه 
شخصي تهيه كرده، ديگر نتوانسته از پس هزينه بربيايد. هيچ وقت يك 

ريال از ايران يا موسسه هاي تابعه گيرش نيامده. 
اما شبكه هايي كه با پول عربستان تغذيه مي شوند، عكس يك استخر 
خصوصي مسيحيان در لبنان را پخش مي كنند و مي گويند ايران به 
همه مردم مرفه لبنان پول مي دهد! عربس��تان و برخي كش��ورها در 
گذشته به گروه هاي مس��لح پول مي دادند و مردم لبنان را به كشتن 
مي دادند. حاا هم به شبكه ها پول مي دهند تا تروريسم رسانه اي عليه 

ايران و مردم دنيا راه بيندازند. 
عاقان و آگاهان مي دانند كه داس��تان كمك به لبنان به ش��كلي كه 
ش��بكه هاي حقوق بگير عربس��تان و امريكا مدعي مي شوند، نيست. 
ايران به يكي از گروه هاي مقاوم��ت لبنان كمك مي كند، آن هم نه به 
همه آنها. خودشان هم پول و بودجه و منابع مالي دارند. خيلي ها هم 

بسيجي وار و بدون حقوق كمك مي كنند. 
وقتي امام موسي صدر در لبنان مقاومت لبناني را عليه دشمن اشغالگر 
تاسيس كرد، از اعضا پول هم مي گرفتند. مردم هم براي تهيه اسلحه 
و امكان��ات، از جيب خود مي زدن��د و به مقاوم��ت مي دادند. اان هم 
همينطور است و مردم به مقاومت كمك مي كنند و تحريم ها نمي تواند 
جلوي اين نوع روابط مالي را بگيرد. براي همين دست به دروغگويي 

و فضا سازي مي زنند. 
........................................................................................................................

  دليل اصرار شوراي شهر چيست؟
كانال پتك جمهوريت در مطلبي نوشته:  اي كاش ۲5 نماينده تهران و 
ليست اميد كه به تأخير صدور حكم شهردار تهران اعتراض كرده اند، 
در ماجراي ده ونك و دانش��گاه الزه��را ني��ز ورود مي كردند و ااقل 
اظهارنظري مي فرمودند، از قرار معلوم بعضي چيزها اگر آب ندارد اما 
نان خوبي براي عده اي دارد، وگرنه شوراي شهر نيز با وجود اطاِع قبلي 
از نظر نهادهاي امنيتي در مورد جناب آخوندي و حناچي، همچنان بر 

انتخاب يكي از آنها اصرار نمي ورزيد!

جريان اصاح�ات يكي از جناح هاي سياس�ي 
اس�ت كه همواره پز و ش�عار حمايت از حقوق 
شهروندي و زنان را سر مي دهد اما به وقتش كه 
پاي دفاع از حقوق شهروندي است، جز سكوت 
از آنها ديده نمي شود. از شعارهاي اصاح طلبان 
»شنيدن صداي اعتراض مردم« است، اما وقت 
اعتراض كه مي ش�ود، از حضور در ميان مردم 
مي ترس�ند و براي ش�نيدن صداي آنان حاضر 
به حضور در جم�ع مردم معترض نمي ش�وند. 
به گ��زارش راه دانا، ماج��راي كارگران نيش��كر 
هفت تپه كه در اعتراض به تعويق حقوق ش��ان و 
مديريت ناايق بخش خصوصي تجمع كردند، از 
موضوعاتي بود كه در هفته هاي گذشته در صدر 

اخبار خبرگزاري ها و رسانه هاي مختلف بود. 
اين موضوع به دلي��ل مديري��ت ناكارآمد بخش 
خصوص��ي و واگ��ذاري ای ك��ه در آن ح��رف و 
حديث هاي بس��ياري وجود داشت كم كم به مرز 
بحران رس��يد و كارگران زحمتك��ش آن كه اين 
روزها با مش��كات متعدد روبه رو هس��تند، ديگر 
تاب و تحم��ل اين موضوع را نداش��تند و اقدام به 
اعتراض كردند، البته دولت با ورود به اين موضوع 
و پرداخت بخشي از حقوق معوقه آنان سعي كرد 
اين موضوع را مديريت كند اما سؤال اساسي اين 
است كه گروه هاي سياس��ي مختلف كه در زمان 
انتخابات ه��ا و بزنگاه هاي سياس��ي دم از حقوق 
ش��هروندي مي زنند در اين عرصه چه واكنشي از 

خود نشان داده اند؟
   جريان اصاحات زنان و كارگران 

جريان اصاحات يكي از جناح هاي سياسي است 
كه همواره پز و شعار حمايت از حقوق شهروندي و 
زنان را سر مي دهد، البته بيشتر اين موارد حمايت 
نمايشي و ويتريني است، به خصوص اصاح طلبان 
در حوزه زنان به مس��ائل جعلي و نمايش��ي روي 
آورده اند. ورزش��گاه رفتن زنان ك��ه يك موضوع 
فيك و جعلي است يكي از اين موارد است كه سرو 
صداي بس��ياري به پا كرد؛ موضوعي كه بسياري 
از دختران اولويت ش��ان در زندگي روزمره نيست 
و جريان اصاحات با القاس��ازي و برجسته سازي 
آن سعي كرده اولويت اول زنان را ورزشگاه رفتن و 
از اين طريق خود را مدافع حقوق زنان جلوه دهد، 
در حالي كه جريان اصاحات در مورد خالي بودن 
استاديوم ها هنگام مسابقات بانوان سكوت مي كند 
يا پيرامون نبود امكانات ورزش��ي ب��راي زنان در 

شهرها و روستاهاي مختلف مطالبه اي ندارد. 
از سويي در حوزه قشر مستضعف جامعه خصوصا 
كارگران جريان اصاحات با سكوت كامل از كنار 
موضوع رد مي ش��ود. در ماجراي هف��ت تپه اين 
موضوع به وضوح ديده ش��د ك��ه اصاح طلبان با 
سكوت و حتي بي اعتنايي سعي كردند از مطالبه 
كارگران عبور كنند. اين درحالي است كه مطبوعات 
اين جريان سياسي هميشه براي موارد كوچك از 

كاه كوه مي سازند و جنجال سازي مي كنند. 
   نمايندگان ساكت 

اكثر اصاح طلبان مجلس در اين زمينه نيز سكوت 
پيشه كردند. جالب اين است كه اين طيف در موارد 
ديگر آنچنان به طور جنجالي وارد گود مي شود كه 
گويي اتفاق خاصي افتاده اس��ت اما خوب كه نگاه 
مي كنيم مي بيني��م بعضاً مناف��ع جناحي در اين 

موارد حكمفرماست. 
ورود اصاح طلب��ان مجلس به موض��وع كارگران 
هفت تپه آنقدر ضعيف بود ك��ه حتي نمايندگان 
اصاح طلب به خود زحمت يك تذكر درباره بررسي 
اين موضوع را ندادند. در اين حال ديده مي شود كه 
كس��اني چون »نادر قاضي پور« نماينده اصولگرا 
به همراه پنج نفر از نماين��دگان به وزير اقتصاد در 
تأمين و پرداخت حقوق معوقه كارگران كش��ت و 

صنعت هفت تپه تذكر داده اند. 
اصاح طلب��ان كه بعض��اً در برخ��ي از م��وارد با 
مصاحبه هاي تند سعي مي كنند مطالبات جناحي 
خود را القاسازي كنند در اين حوزه چنان منفعانه 
عمل كردند كه گويي اين جناح سياسي نبود كه 
حمايت از حقوق شهروندي را سر مي داد. تنها در 
اين حوزه »عليرضا محجوب« رئيس فراكس��يون 

كارگري مجلس كه همواره ب��ا حمايت كارگران 
رأی می آورد، بيان داش��ته اس��ت كه »به تازگي 
فضاس��ازي هايي در اين مورد ص��ورت گرفته كه 
بخشي از آن بحق و بخشي هم ممكن است در پي 
زياده گويي صورت گرفته باش��د، ولي آنچه روشن 
بوده، اين اس��ت كه كارگران به شدت تحت فشار 
هس��تند و تنها فردي كه س��ر ماه حقوق دريافت 
نكند، مي تواند مشكات كارگران هفت تپه را درك 
كن��د، در غير اين صورت اين موض��وع قابل درك 
نيست كه فردي در خوزستان وقتي ماه ها حقوق 

دريافت نمي كند، چه مشكاتي دارد.« 
   نمايندگان اصاح طلب مشغول سلفي گرفتن 

و جشن تولد براي اينستاگرامشان هستند 
نماين��دگان اصاح طلب مجلس ده��م عملكرد 
ضعيفي از خ��ود به نمايش گذاش��ته اند. به غير از 

حمايت از برخي وزيران مانند »عباس آخوندي« 
وزير س��ابق راه و شهرس��ازي كه پرونده ضعيفي 
دارد و همچنين حمايت از طرح هاي خاصي مانند 
CFT حاشيه هاي نمايندگان اصاح طلب بسيار 

زياد است؛ حاشيه هايي كه نمايندگان را مشغول 
مس��ائل ويتريني و متعاقباً  آنها را از رسيدگي به 

زندگي مردم دور كرده است. 
از سلفي حقارت كه تصاوير ناپسندي در تاريخ به 
جاي گذاشت و مورد انتقاد ش��ديد افكارعمومي 
قرار گرفت، بگذريم به موضوع سفرهاي خارجي و 
حضور آنان در تور اروپايي و موزه گردي مي رسيم. 
همچنين يكي از همي��ن نماين��دگان در عملي 
قابل توجه براي صفحه اينس��تاگرام خود جشن 
تولد گرفت كه اي��ن موضوع هم ب��ا انتقاد جدي 

روبه رو شد. 
موضوع اشغال تريبون مجلس براي دفاع از مسائل 
مالي خانواده كه يكی از نمايندگان اصاح طلب در 
مجلس رقم زد نيز يكي از نادرترين و عجيب ترين 
اتفاقات مجلس دهم بود، حتي يكي از نمايندگان 
زن اصاح طل��ب موضوع » س��ربازي دختران« را 
مطرح نمود كه جنجال زي��ادي در فضاي مجازي 
ايجاد كرد و با ش��وخي و طنز در اي��ن فضا مواجه 
ش��د. به هر جهت اي��ن م��وارد در كارنامه كاري 
اصاح طلب��ان كم نيس��ت اما آنچه بيش��تر از هر 
چيز ديگر فراكس��يون اميد ك��م دارد عملكرد در 
حوزه رسيدگي به مشكات مردم و موارد اساسي 

و بنيادي است.

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:
 مجلس از عملكرد دولت

در مبارزه با پولشويي گزارش مي دهد 
ناي�ب رئي�س كميس�يون اقتصادي 
مجلس تأكيد كرد كه بايد نحوه اجراي 
قانون پولشويي توس�ط دولت مورد 

بررسي قرار گيرد. 
حسن حسيني شاهرودي در گفت وگو با 
مهر، از تهيه گزارشي در خصوص عملكرد 
دولت در اجراي قانون مبارزه با پولشويي 
خبر داد و گفت: اظهارات آقاي ظريف بيش از آنكه پش��توانه مستند 
و منطقي داشته باش��د داراي زمينه سياسي و امنيتي است. بيان اين 
اظهارات همزمان با رد ايحه CFT در شوراي نگهبان در واقع اقدامي 
در راستاي اعمال فشار بر مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

راستاي تأييد ايحه CFT بود. 
وي اظهارات ظريف را ناشيانه و غيرديپلماتيك خواند و گفت: اظهارات 
ظريف آثار سياسي و امنيتي براي كشور خواهد داشت. وزيرامورخارجه 
بايد مدارك و مستندات اين ادعاها را به كميسيون اقتصادي ارائه دهد 

تا مورد بررسي قرار گيرد. 
از سويي بايد نحوه اجراي قانون پولشويي توسط دولت مورد بررسي 
قرار گيرد. اگر اين قانون ايرادي دارد دولت مي تواند ايحه اي براي 
اصاح قانون ارائه دهد و اگر ايرادي ندارد بايد نحوه اجراي آن مورد 

بررسي قرار گيرد. 
نايب رئيس كميسيون اقتصادي يكي از بندهاي تحقيق و تفحص از 
بانك مركزي را بررس��ي عملكرد بانك مركزي در نظارت بر پولشويي 
و جلوگيري از قاچاق ارز و شفافيت نظام ارزي خواند و افزود: از طريق 
اين تحقيق و تفحص اراده دولت براي مقابله با پولش��ويي و شفافيت 

نظام پولي و بانكي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
حسيني تصريح كرد: اگر اين ادعاها درس��ت باشد و مداركي در اين 
خصوص به مجلس ارائه شود عملكرد دولت در اجراي قانون پولشويي 
را مورد بررسي قرار خواهيم داد در غير اين خصوص آقاي ظريف بايد 
در محضر ملت پاسخگو باشد. اگر جمهوري اسامي در شرايط فعلي 
تمام شروط FATF را پذيرفته و به كنوانسيون CFT نيز ملحق شده 
بود و آقاي ظريف به عنوان مقام رسمي كشور چنين اظهاراتي را بيان 
مي كرد، اين ادعاها كفايت مي كرد تا جمهوري اس��امي در ليس��ت 

سياه FATF قرار گيرد.

فرمان�ده ني�روي ق�دس س�پاه پاس�داران انق�اب 
اس�امي ب�ا بي�ان اينك�ه ش�ناخت انديش�ه هاي مق�ام 
معظ�م رهب�ري ي�ك ض�رورت اس�ت، تصري�ح ك�رد: 
درب�اره انديش�ه هاي ام�ام)ره( ني�ز غفل�ت كردي�م. 
به گزارش مهر، سردار حاج قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس 
سپاه پاسداران انقاب اس��امي صبح چهارشنبه در همايش 
ملي »نظام فكري حضرت آيت اه خامنه اي)مدظله العالي( در 
گستره فرهنگ« در تاار وحدت دانشگاه شهيد باهنر با اشاره به 
اين موضوع كه چرا شناخت انديشه هاي امام راحل)ره( و مقام 
معظم رهبري براي جامعه ما خصوص��اً جامعه علمي ضرورت 
دارد، بيان داشت: ما پيوسته در همه موضوعاتي كه مي خواهيم 
طراحي كنيم نيازمند منابع باا دستي و مادر هستيم. ممكن 
است بگوييم منابع مادر همان قرآن است اما بايد توجه داشت 
كه هر كس��ي نمي تواند از آن برداشت صحيحي داشته باشد و 
نياز به تحقيق دارد، لذا ما براي ش��ناخت انق��اب، خودمان و 
همه مسئوان نظام براي تبيين نقشه راه نيازمند شناخت اين 
عرصه و ساده كردن اين اصل هستيم. برگزاري اين همايش يك 

ضرورت براي خدمت به جامعه است. 
سردار سليماني با اشاره به اينكه اگر اين انديشه ها به طور جدي 

تبيين نشود و مورد تحقيق و بررسي قرار نگيرد نمي دانيم كه 
تهاجم فرهنگي چه بر سر فرهنگ ملي و اسامي ما خواهد آورد، 
افزود: راه مواجهه و مقابله با تهاجم فرهنگي، تبيين صحيح اين 
نظريه هاست. وي ادامه داد: در مورد انديشه هاي امام)ره( غفلت 
كرديم و تنها بان��ي كه بر نظريه هاي ام��ام خميني)ره( تأكيد 
مي كند مقام معظم رهبري هس��تند، لذا در فرمايشات ايشان 
صحبتي پيدا نمي كنيد كه بنا بر گفته هاي امام نباشد، بنابراين 
اين موضوع مس��ئله مهمي در نظريه امام دي��روز و امام امروز 
جامعه ماس��ت كه مديريت و رهبري را در هم تنيده مي دانند. 
وايت و رهبري با مديريت ايجاد شده و براي اعمال نظر فقيه در 

يك حكومت است كه در مجموع غيرقابل انفكاك هستند. 
وي با بيان اينكه جلس��ات دانش��گاه را باز كنيد، تصريح كرد: 
دانشگاهيان و دانشجويان بايد وارد بحث شوند زيرا آنقدر منطق 

دارند كه قدرت اثرگذاري اش زياد است. 
سردار سليماني به بحث معرفت ديني اشاره كرد و افزود: يكي از 
آفت هاي معرفت غلط همگرايي با مخالفان براي جلب رضايت 
آنهاس��ت و همين امر همگرايي با مخالفان، موجب شده براي 
جلب رضايت مخالفان بس��ياري از متفكران و روش��نفكران از 
اسام ناب دور شوند. وي بيان داشت: نكته دوم علم ديني بدون 

عمل است كه از آفت هاي ديني محسوب مي شود، لذا خطر سوم 
در فرمايشات مقام معظم رهبري علم ديني بدون انجام عمل 

است كه قيمت، ارزش و نتيجه اي ندارد. 
سردار سليماني گفت: مسئله سوم در آفت هاي معرفت ديني 
تحجر اس��ت كه در وصيتنامه امام خميني)ره( مفصل در اين 
خصوص گفته شده است. اين مس��ئله در قشر ديني بيشتر از 
قشر روشنفكر ديده مي شود. مقام معظم رهبري مي فرمايند: 
»تحجر س��بب فراموش ك��ردن عقل و توقف نم��ودن از دين 
مي شود«، همچنين تحجر مانعي براي تحقق اهداف اسامي 

اس��ت كه نتوانيم هر لحظه زندگي را بشناسيم و در وضعيت 
ايستا و بدون انعطاف پيش برويم. 

وي گفت: يكي از تحجرها در دانشگاه زمزمه روشنفكري جدايي 
دين از سياست اس��ت كه نتيجه اين تحجر ويراني است. مقام 
معظم رهب��ري مي فرمايند: »راه مقابله با تحجر حاكم ش��دن 
عقل و نوآوري علمي است كه در معارف اسامي از آن به عنوان 

اجتهاد نام برده مي شود.« 
سردار س��ليماني افزود: به گفته امام)ره( اسام ناب محمدي 
و اسام امريكايي را بايد بشناس��يم كه عناصر مهمي را مطرح 
مي كنند مانند عقاني بودن، علمي ب��ودن و متكي به كتاب و 
سنت بودن است كه سه ركن اساس��ي و مهم اسام ناب است. 
همچنين مشخصه اسام امريكايي نيز در معرفت ديني، تحجر، 
التقاط، تحريف، خرافه گويي و بدعت است. مقام معظم رهبري 
مي فرمايند در اس��ام ناب عناصر مهمي بايد مورد تأكيد قرار 
بگيرن��د از جمله جهاد، ش��هادت طلبي، معرف��ت، عقانيت و 

عدالت خواهي كه در همه ابعاد آن وجود دارد. 
سه كتاب با موضوع »نظام فكري آيت اه خامنه اي در گستره 
فرهنگ« صبح چهارشنبه با حضور سردار سليماني استاندار و 

امام جمعه كرمان رونمايي شد.

سردار سليماني: درباره انديشه هاي امام)ره( غفلت كرديم
دیدگاه

دغدغه هاي اصاح طلبانه از حرف تا عمل
چرا مدعيان اصاح طلبی در خانه ملت مقابل اعتراض كارگران هفت تپه سكوت پيشه كردند؟

ورود اصاح طلبان مجلس به 
موضوع كارگ�ران هفت تپه 
آنقدر ضعيف ب�ود كه حتي 
نماين�دگان اصاح طل�ب به 
خ�ود زحم�ت ي�ك تذك�ر 
درباره بررس�ي اين موضوع 
را ندادند. در اين حال ديده 
مي ش�ود كه كس�اني چون 
»ن�ادر قاضي پ�ور« نماينده 
اصولگ�را به هم�راه پنج نفر 
از نمايندگان به وزير اقتصاد 
در تأمي�ن و پرداخت حقوق 
معوقه كارگران تذكر داده اند

خبرگزاري ايلنا
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  سارا نيكويي 
سازمان بس�يج هنرمندان ازجمله سازمان هاي اقشار 
بسيج است كه در زمينه جذب و سازماندهي هنرمندان 
در قالب گروه ه�ا و انجمن ه�اي هنري- ادب�ي، انجام 
فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي در حوزه هاي 
تخصص�ي، حماي�ت از تولي�دات هن�ري هنرمندان و 
ايجاد ميدان هاي رقابت هن�ري- ادبي و فرصت حضور 
هنرمندان در قالب برگزاري جش�نواره ها و مسابقات 
هنري- ادبي فعاليت دارد. به بهانه هفته بس�يج با امير 
نصيربيگي كه از ارديبهشت ماه سال جاري مسئوليت 
اي�ن س�ازمان را به عه�ده گرفته اس�ت ب�ه گفت و گو 
نشس�تيم. وي همچنين دبير جش�نواره هنري فيلم و 
تئاتر مقاومت است كه اين روزها در حال برگزاري است.

    
اعضاي سازمان بسيج هنرمندان چگونه انتخاب 

و سازماندهي مي شوند؟
بس��يج هنرمندان يك تش��كل كامًا مردمي و داوطلبانه 
است كه هنرمندان بس��يجي همه رش��ته هاي هنري در 
اين سازمان ثبت نام مي كنند و سازماندهي مي شوند تا در 
انجمن هاي تخصصي و گروه هاي ادبي- هنري در س��طح 
شهر و شهرستان و كشور فعاليت داشته باشند. ما در همه 
استان ها دفتر داريم. س��ازمان مركزي ما هم در تهران به 
عنوان هدايتگر و سياستگذار حركت هاي هنري، انجمن هاي 
تخصصي هنري و ادبي را پشتيباني مي كند. غالب اعضاي 
سازمان مركزي هم از پيشكسوتان و سرآمدان رشته هاي 
هنري هس��تند و افتخار دارند كه فعاليت هاي هنري را با 
نظارت و پايش تخصصي ازم در جهت آرمان هاي انقاب و 
نظام اسامي هدايت مي كنند. يكي از مأموريت هاي اصلي 
سازمان بسيج هنرمندان هم كادر سازي و تربيت نيروهاي 

هنري انقابي است. 
امسال برگزاري جشنواره هنري تئاتر مقاومت 
هم بر عهده شما است؛ چه برنامه هايي براي اين 

جشنواره پيش بيني شده است؟
افتخار دارم كه دبير ش��انزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت 
باشم. اين جشنواره آنچنان كه پيش بيني شده از ششم تا 
دهم آذر ماه امسال، در تهران با حضور گروه هاي نمايشي 
استان هاي مختلف كشور برگزار مي شود. در اين جشنواره 
حدود۳۲۰ نفر از هنرمندان سراسر كشور حضور خواهند 
داش��ت. در حاش��يه جش��نواره هم كارگاه هاي تخصصي 
را برگزار خواهيم ك��رد كه توانمند س��ازي علمي و عملي 
هنرمندان بس��يجي از مهم ترين اهداف ما از برگزاري اين 
كارگاه ها خواهد بود. ش��ركت كنندگان ضمن تماش��اي 
نمايش هاي جشنواره كه آموزش غيرمستقيم است، با حضور 

در كارگاه ها از آموزش مستقيم هم بهره خواهند برد. 
تعريف ش�ما از تئاتر مقاومت چيس�ت؟ آيا به 

موضوع مدافعان حرم هم مي پردازيد؟
بله. قبًا جشنواره تئاتر مقاومت به نام جشنواره تئاتر دفاع 
مقدس برگزار مي شد و اخيراً به جش��نواره تئاتر مقاومت 
تغيير نام داده شد تا فراگيري بيشتري داشته باشد و شامل 
جبهه مقاومت در ساير كش��ورها هم شود. براي همين در 
اين جش��نواره، موضوعات مختلفي پيش بيني ش��ده كه 
شامل حوزه مقاومت اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي، 
علمي و مقاومت فرهنگي هم مي شود و ما از شخصيت هاي 
داخلي و خارج��ي جبهه مقاومت كه در ميان ما هس��تند 
يا به شهادت رسيده باش��ند تقدير خواهيم كرد كه شامل 
مجاهدان و مدافعان حرم، شهداي ترور وشهداي هسته اي 
هم خواهد بود. مقاومت واژه اي است كه همه اين موارد را 
به لحاظ مفهومي و گستره موضوعي شامل مي شود و طبق 
برنامه تقريباً مصاديقي از همه اين موضوعات را در جشنواره 

خواهيم داشت. 
يكي از نعمت هاي انقاب اسامي اين است كه 
رهبر انقاب خود يك كارشناس زبده فرهنگي 

هستند كه مطالباتي در زمينه فرهنگي دارند. 
بس�يج هنرمندان در عمل به منويات ايشان و 

تحقق مطالبات ايشان چه كرده است؟
بسيج هنرمندان در مس��ير منويات رهبر انقاب و تحقق 
مطالبات ايشان پيشگام است. من در فصل برنامه ريزي سال 
۹۷ به اين مجموعه ملحق شدم و از همان ابتدا همواره يك 
درخواست از همكارانم داشتم كه همه برنامه هاي ما بايد از 
تدابير و فرمايشات مقام معظم رهبري نشئت بگيرد و بايد 
تاش كنيم تا مطالبات و دغدغه هاي مقام معظم رهبري 
را به صورت علمي پيگيري نمايي��م و زمينه اجرايي آنها را 
در سازمان بس��يج هنرمندان فراهم كنيم. البته دغدغه ها 
و مطالبات مقام معظم رهبري در گذش��ته نيز مورد توجه 
سازمان بوده است و در برنامه ريزي ها در اولويت بوده است. 
در بحث شبكه سازي كه گفتم از مطالبات حضرت آقاست 
هم در سازمان بسيج هنرمندان تاش كرديم كه ايجاد كنيم 
و هر روز كمك مي كنيم تا اين شبكه تقويت و كارآمد شود و 
بتواند در ايه هاي اجتماعي تأثيرگذار باشد؛ چراكه حركتي 
كه تأثير اجتماعي نداشته باشد عماً نمي تواند مورد ارزيابي 
قرار گيرد و منشأ اثر و فايده باشد. همچنين به محصول و 
خروجي برنامه ها توجه ويژه داريم كه اين هم از مطالبات 
مقام معظم رهبري است. اكنون ايش��ان نسبت به جريان 
سرود و تأثيري كه حوزه س��رود مي تواند در جريان سازي 
هنري كشور داشته باشد تأكيد دارند و ما اان اين موضوع 
را به عنوان يكي از اقدامات ويژه بسيج هنرمندان در دستور 
كار داريم و ان شاءاه در ماه هاي آينده جشنواره سرود هاي 

حماسي و آواهاي انقابي را برگزار خواهيم كرد. 
منظورتان احياي س�رود هاي اواي�ل انقاب و 

دوران دفاع مقدس است؟
هم بخشي از سرود هاي قبلي را باز س��ازي مي كنيم و هم 
سرود هاي جديد توليد مي كنيم. اان هم يكي، دو تا سرود 
جديد توليد كرده ايم ك��ه در اين ايام رونمايي مي ش��ود. 
سرودي براي شيخ نمر عالم و انديشمند عربستاني ساخته 
ش��د و يك مورد هم براي خود بسيج توليد شده است. اين 
جشنواره همه سرودهايي كه زمينه ساز حركت هاي بزرگ 
بوده -چ��ه در دوران پيروزي انقاب، چ��ه در دوران دفاع 
مقدس، چه بعد از آن- همه اينه��ا را در بر مي گيرد. تاش 
مي كنيم كه اواً آن سرودها حفظ، باز سازي و احيا شود. دوم 
اينكه مشابه همين سرود ها را با تجربه اي كه خوانندگان اين 

سرودها به جوانان امروز منتقل مي كنند، توليد كنيم. 
درباره بهب�ود وضعي�ت فرهنگي كش�ور چه 

برنامه هايي داريد؟
يكي از اقدامات اساسي سازمان بسيج هنرمندان، كمك به 
سالم سازي فضاي هنري و فرهنگي كشور است. ما تاش 
داريم تا فضاي هنر و ادبي��ات را از همه هجمه هايي كه اين 
روزها از داخل و خارج متوجه آن است، مصون نگه داريم. آنها 
مي خواهند فرهنگ كشور را از مسير انقابي و اسامي خود 

خارج كنند و ما بايد از قلمرو فرهنگ كشور صيانت كنيم. 
ما وظيفه داريم به رشد و توسعه هنر انقابي و ارزشي كمك 
كنيم تا به تقويت و رشد هنرمندان انقابي بينجامد. اينكه 
ما هنرمندان را نه به اسم بلكه به رس��م از سراسر كشور از 
استان ها و شهرستان هاي حتي محروم شناسايي مي كنيم 
و زمينه حضور آنها را در جشنواره سراسري فراهم مي كنيم، 
كمك به رشد آنهاست و به شكلي برنامه ريزي مي كنيم كه 
اين هنرمندان بتوانند در نقاط مختلف كشور و در عرصه هاي 
مختلف ظهور و بروز داشته باشند. قطعاً آينده فرهنگ و هنر 
اين كشور را هنرمنداني رقم مي زنند كه به اين مسير ملحق 
مي شوند. حضور هنرمندان انقابي و ارزشي به سالم سازي 
و صيانت از فضاي فرهنگ��ي، قلمرو هاي فكري و فرهنگي 
ما كمك مي كند و منجر به توس��عه هنر انقابي و ارزشي 
مي شود و اين همان چيزي اس��ت كه بسيجيان هنرمند و 

سازمان بسيج هنرمندان مد نظر دارند. 
هنر ابزار مهمي براي توسعه تفكر بسيجي است؛ 

چقدر از اين ابزار استفاده مي شود؟
تمام اقداماتي كه در بسيج هنرمندان انجام مي شود همه 
با ابزار هنر اتف��اق مي افتد. هنر به ما كم��ك مي كند تا در 
مس��ير تعالي فرهنگ كش��ور حركت كنيم. ما بايد از هنر 
اس��تفاده كنيم تا بتوانيم حرف ها و پيام هاي خودمان را به 
جامعه مخاطب انتقال دهيم و در هدايت فكري و محتوايي 
جامعه تأثير و نقش آفريني داش��ته باشيم. هدف سازمان، 
نقش آفريني ويژه در عرصه هاي اجتماعي و هنري كش��ور 
است تا موازنه هنري به سمت ارزش هاي اسامي و انقابي 
سنگين تر شود و بتواند مقابل هجمه هاي فرهنگي و هنري 
دشمن به جامعه ما ايس��تادگي كند. ما در همه سال هاي 
گذشته س��عي كرديم كه با توليدات هنري و حضور و بيان 
و اقدام هنرمندان بس��يجي و انقابي  در جامعه تأثيرگذار 
باش��يم و تأثيرگذار بوديم. آثار هنرمندان بس��يجي تأثير 
بس��زايي در عرصه فرهنگي و هنري كش��ور داشته است. 
نمونه آن را شما در اس��تقبال مردم از فيلم ها و كتاب هاي 
مرتبط با دفاع مقدس مي بينيد كه همواره پرفروش ترين يا 
از پرفروش ترين هاي آثار سينمايي و ادبي كشور بودند. ما 
به شدت از اقدامات شعاري و سطحي پرهيز مي كنيم؛ زيرا 
اينگونه اقدامات نمي تواند سرمنشأ و الگو و مؤثر واقع شوند 

و ماندگار هم نخواهند بود. 
فضاي هنرمندان كش�ور چقدر با تفكر بسيج 

همخواني دارد؟
يقين بدانيد كه يكي از سناريوهاي دشمن خط كشي هاي 

غلط ميان خودمان اس��ت. مرزبندي بايد باشد اما نه ميان 
خودمان بلكه با دشمن بايد مرزبندي داشته باشيم. نبايد 
تقسيم بندي هاي كاذب كنيم. در حالي كه ما با اكثر قريب 
به اتفاق هنرمندان اصول مشترك داريم. همه آنها افتخار 
مي كنند كه در مملكت خودشان زير پرچم كشور عزيزشان 
فعاليت و كارهاي هنري خود را توليد و عرضه مي كنند. چه 
بسا برخي از اين هنرمندان از من مسئول و ساير مسئوان 
سازمان ها و دستگاه ها جلوتر هستند. به نظر من واقعاً اينها 
به مملكت خودشان و به فرهنگ و هنر بومي ما عاقه مند 
هس��تند. با تمام توان از فرهنگ و هنرشان دفاع مي كنند. 
البته ممكن است با برخي اختاف سليقه داشته باشيم كه 
طبيعي است يا برخي با ما مخالف باشند كه قابل تعميم به 
همه هنرمندان نيس��ت. يقين دارم كه اكثر قريب به اتفاق 
هنرمندان ما به ارزش هاي انقابي و اسامي اعتقاد دارند 
و خيلي محكم ت��ر از امثال من پاي نظ��ام و ارزش هاي آن 

ايستاده اند. 
چند درصد فيلم هاي س�ينمايي كه س�اخته 
مي شوند با فرهنگ و تفكر بسيجي همخواني 

دارد؟
خيلي كم. ما اس��تفاده ازم را از ظرفيت هاي هنري براي 
معرفي بسيج و فرهنگ، تفكر و آرمان هاي بسيج و كاركردي 
كه از شجره طيبه بسيج شاهد هستيم، نكرديم. مي توانم 
بگويم متأس��فانه غفلت صورت گرفته اس��ت. البته آثاري 
توليد شده است ولي با توجه به گستره عمومي بسيج قابل 
توجه نيست. ظرفيت بسيجي ها بسيار بيشتر از آن چيزي 
است كه اان خروجي آن را مي بينيم. ظرفيت بسيج يعني 
ظرفيت كشور. آحاد ملت ايران با تعريف حضرت امام)ره( و 
مقام معظم رهبري بسيجي هستند كه در همه دستگاه ها 
و نهاد ها و س��ازمان ها و نهادهاي مردمي حضور دارند. اين 
ظرفيت عظيمي است كه متأسفانه به خوبي از آن استفاده 
نكرده ايم. براي همين هم تعداد آثاري كه منطبق بر فرهنگ 
و تفكر بسيجي ساخته شده كم است. هنرمندان بسيجي 
بايد همت كنند تا آثار ارزشي بيشتري را توليد كنيم، آثاري 
كه كاركرد هاي بسيج را در بخش هاي مختلف تبيين كند. 
اميدوارم در س��ال هاي آينده، توليدات بيشتر و با كيفيت 

بااتري را در حوزه بسيج داشته باشيم. 
بس�ياري از كارشناس�ان معتقدند كه سينما 
اكنون بسيار بيشتر از قبل به كمدي هاي مبتذل 
و سخيف گرايش پيدا كرده است. همين اان هم 
نمونه هايي از اينگونه فيلم ها بر پرده سينماها در 
حال اكران است. به طوري كه خانواده ها نگرانند 
و نمي توانند با فرزندان خود به س�ينما بروند. 
بسيج هنرمندان براي تغيير اين نگاه و گرايش 

سينما چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟
در اين حوزه سازمان بس��يج هنرمندان به طور مستقيم 
ورود نكرده و نمي كند. به عبارتي توليد، مأموريت مستقيم 
ما نيست. اين مأموريت بر عهده بخش هاي ديگر است. ما 
وظيفه داريم در بخش توليد كمك و حمايت كنيم. ما اگر 
ببينيم جاي��ي در حال انجام كار فاخ��ر هنري و فرهنگي 
است حمايت مي كنيم. در حوزه سينما هم اينگونه است. 

حرف شما كامًا درست است؛ ما هم اين نگراني ها را داريم، 
ما بايد طنز سالم خانوادگي داشته باشيم، برنامه هاي شاد 
و بانشاط ازم اس��ت تا جامعه دچار افسردگي و نااميدي 
نشود بلكه شور و شوق و اميد ايجاد كند. اينها ازم است 
اما اين چيزي كه شما فرموديد در قالب طنز ارائه مي شود، 
من خودم خجالت مي كشم نام اينها را طنز بگذارم. اينها 
طنز نيستند يكس��ري توليدات س��خيف هستند كه من 
فكر مي كنم هيچ كسي تحمل ادامه اين روند را ندارد. اما 
مراكزي هس��تند كه مي توانند در اين زمينه ورود كنند و 
اساساً مأموريت آنها همين است. ما هم حمايت خواهيم 
كرد.  البته اين را هم بگويم كه برخ��ي از خود هنرمندها 
هم اان اعتراض دارند و موافق اينگونه توليدات سينمايي 
نيستند و تأكيد مي كنند كه بايد كارهاي خوب و پرمحتوا و 
مطابق با ارزش هاي جامعه توليد شود كه اين خود ظرفيتي 
است كه در اختيار توليدكنندگان اس��ت تا با استفاده از 
همين هنرمندان، طنز فاخر توليد كنند. س��ازمان بسيج 
هنرمندان هم مي تواند در بخش سوژه پردازي و ايده يابي و 
ارتقاي كيفي توليدات كمك كند. اين نياز اكنون در بخش 
تئاتر بيشتر از سينما احساس مي ش��ود. ما بايد كارهاي 
ديني و انقابي و ارزشي داشته باشيم و از طرفي يكسري 
كارهاي فاخر و طنز و كمدي فاخر هم بايد داشته باشيم، 
بدون اينكه كس��ي را تخريب كند، ب��دون اينكه ارزش ها 
را زير پا بگذارد، ب��دون اينكه به س��احت اخاقي جامعه 
تجاوز كند و همه چيز را زير س��ؤال ببرد تا هم شادي آور 
باشد و هم در عين حال آموزش بدهد و پيام ارزشمندي 

را منتقل كند. 
اكنون هنرمندان و به اصطاح س�لبريتي هاي 
جامعه بيش از آنكه اظهارنظر هنري و فرهنگي 
داش�ته باش�ند درباره موضوعات اقتصادي و 
سياس�ي و بين المللي اظهارنظر مي كنند، بعد 
هم بقيه به آنها پاسخ مي دهند. يك موجي راه 
مي افتد و بعد هم فراموش مي شود؛ چقدر موافق 

اينگونه اظهارنظرها هستيد؟
نه تنها من بلكه خيلي از دوستان ديگر اين حوزه كه با آنها 
صحبت داش��تيم بر اين نظر بودند كه نبايد هر كس در هر 
حوزه اي اظهارنظر عمومي كند. اين نخبگان و كارشناسان 
هر بخش و حوزه هس��تند كه بايد درباره مسائل تخصصي 
اعام نظر كنند. البته اين به فرهن��گ عمومي جامعه هم 

بس��تگي دارد. هم از اين جهت كه خيل��ي از افراد در مورد 
همه چيز، خودشان را كارش��ناس و متخصص مي دانند و 
هم اينكه در فرهنگ عامه اگر كسي در يك زمينه نخبه و 
كارشناس باشد، حرف هاي او را در همه زمينه ها تخصصي 
مي دانند، درحالي كه اينطوري نيس��ت. آنها مي توانند در 
كنار كارشناسان هدايتگر جامعه باشند و از اعتماد جامعه به 
خودشان حسن استفاده را به عمل آورند. اين اشكالي ندارد 
اما اگر در هر زمينه اي خود را مرجع بدانند، در نهايت به ضرر 
خودشان تمام خواهد شد. مرجعيت آنها مي تواند در سايه 
نخبگان اتفاق بيفتد و اميدوارم كه جامعه ما هم بيش از اين 
به سمت نخبگان حركت كند و چهره هاي مشهور در عين 
حال كه خودشان در زمينه كاري خود، جزو نخبگان هستند 

بتوانند شأن و منزلت خود را هم حفظ كنند. 
در س�ازمان خود چق�در از نظ�ر متخصصان و 

كارشناسان بيرون سازمان بهره مي بريد؟
س��ازمان بس��يج هنرمندان كارگروه هاي فكري متعددي 
را تش��كيل داده اس��ت كه در رأس آنها هيئت انديشه ورز 
سازمان بسيج هنرمندان قرار دارد كه اين اتفاقاً از مطالبات 
مقام معظم رهبري هم است. اين هيئت با حضور چهره هاي 
ش��اخص فرهنگي، هنري و ادبي كش��ور تش��كيل شده و 
سازمان را در سياستگذاري ها و تصميم گيري ها پشتيباني 
مي كند. واقع��اً كمك مي كنند و نظر مي دهند و پش��توانه 
اقدامات سازمان هستند. با اين پشتوانه علمي و فكري است 
كه احتمال خطا در عملكردها كاهش مي يابد و اثرگذاري 

كارها نيز بيشتر مي شود. 
اشاره كرديد سازمان ش�ما از توليدات هنري 
حمايت مي كند. اين حمايت ها چگونه صورت 

مي گيرد؟
بيشتر حمايت ها معنوي و فكري اس��ت. البته در رايزني با 
نهادهاي ديگر هم از هيچ كمكي دريغ نمي كنيم. ضمن آنكه 
عرض كردم خودمان توليداتي داريم اما از توليدات ديگران 
كه هم جهت با ما باشند هم حمايت مي كنيم. اگر منظور شما 
كمك هاي مالي و تجهيزاتي است بايد بگويم خيلي در اين 
زمينه دست ما باز نيست. ولي براي تأمين آنها از بخش هاي 
ديگر تاش مي كنيم. مي دانيد كه توليد، قلمرو هزينه بري 
است و تا منابع نباشد، توليدي هم صورت نمي گيرد و خيلي 
از توليدكنندگان وقتي وارد اين قلمرو مي ش��وند وقتي با 
مشكات اين چنيني مواجه مي شوند، كار را رها مي كنند 
و ما چون با ساير س��ازمان ها و نهادها تعامل داريم، در حد 

مقدور كمك مي كنيم تا توليدات آنها به سرانجام برسد. 
يكي از ابع�اد فرهنگ و تفكر بس�يجي ايثار و 
جهاد و شهادت طلبي اس�ت. هنر چقدر به اين 

بعد از فرهنگ بسيجي پرداخته است؟
در سال هاي گذش��ته خوب پرداخته شده است. هر كسي 
از زاويه نگاه خود به اين مقوله پرداخته اس��ت كه اتفاقاً در 
بسياري از موارد هم خيلي زيبا پرداخته شده است. در برخي 
آثار هنري واقعاً لحظات نابي را به تصوير كشيده اند و به اين 
بعد از فرهنگ بسيج بسيار عالي پرداخته شده است. مقام 
معظم رهبري واقعاً زيب��ا فرموده اند كه حوزه دفاع مقدس 
يك گنج اس��ت كه بايد برويم دنبالش و آن را كشف كنيم. 
حقايق و لحظات ناب نه فقط در خصوص شهادت بلكه در 
ساير زمينه ها فراوان وجود دارد كه جاي پرداختن هنري 
دارد. بسياري از فرماندهان، رزمندگان، جانبازان و آزادگان 

ما گنجينه حرف هاي ناگفته هستند. 
و اميدوارم بتوانيم اين كار را انجام بدهيم. نمونه آن همين 
كتاب فرنگيس است كه اخيراً رونمايي شد و حضرت آقا هم 
تقريظ فرمودند. از اين نمونه ها فراوان است. ما بايد قهرمانان 
دفاع مقدس را با زبان هنر و ادبيات معرفي كنيم. حضرت آقا 
خيلي جدي اين موارد را رصد مي كنند و با تقريظ خود به 
جامعه ادبي و فرهنگي كشور پيام مي دهند. ما پيرو وايت 
هستيم و بايد به توليد اينگونه آثار اهتمام داشته باشيم. ما 
مي توانيم با تدوين اينگونه خاطرات و همت هنرمندان، آنها 
را به آثار هنري تبديل كنيم تا ضمن معرفي الگو به جامعه، 

آنها را در تاريخ ماندگار كنيم. 
چقدر از رسانه ها در تحقق مطالبات رهبري در 

اين زمينه بهره مي بريد؟
ابتدا از ش��ما و روزنامه »ج��وان« كه در اي��ن حوزه گام 
برمي داريد تش��كر مي كنم. هم اطاع رس��اني مي كنيد و 
هم آگاهي بخش هس��تيد. درواقع يك بال اصلي بس��يج 
هنرمندان رس��انه ها هس��تند. ب��دون ترديد، رس��انه ها 
تأثيرگذار هس��تند. ما از اين ظرفيت بايد استفاده كنيم، 
به ويژه رسانه هاي ارزش��ي و انقابي كه نسبت به توسعه 
هنر انقابي و اس��امي دغدغه بيشتري دارند. اين تعامل 
مي تواند دوطرفه باش��د. م��ا بايد كار هن��ري فاخر توليد 
كنيم و رسانه ها هم در توليد هرچه بهتر اين آثار و هم در 

فراگيري آنها مي توانند به ما كمك كنند.
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ه�دف س�ازمان بس�يج هنرمن�دان، 
نقش آفرين�ي وي�ژه در عرصه ه�اي 
اجتماعي و هنري كشور است تا موازنه 
هنري به س�مت ارزش هاي اس�امي و 
انقابي سنگين تر ش�ود و بتواند مقابل 
هجمه هاي فرهنگي و هنري دش�من به 

جامعه ما ايستادگي كند

يكي از سناريوهاي دشمن خط كشي هاي 
غلط ميان خودمان است. مرزبندي بايد 
باشد اما نه ميان خودمان بلكه با دشمن 
باي�د مرزبن�دي داش�ته باش�يم. نبايد 
تقسيم بندي هاي كاذب كنيم. در حالي كه 
ما با اكثر قريب به اتفاق هنرمندان اصول 

مشترك داريم

 دنبال تغییر موازنه هنری 
به سمت ارزش های انقابی هستیم

گفت و گوي »جوان« با رئيس سازمان بسيج هنرمندان

مهديه بابايی | هنرآناين



وادي کتاب

نگاهي به کتاب »مشارکت اجتماعي در جنگ تحميلي«
سرمايه هاي اجتماعي يار و ياور جبهه هاي جنگ

  احمد محمدتبريزي
در دوران دف�اع مق�دس با وج�ود تمام 
سختي ها و مشکات، مشارکت اجتماعي 
مردم در بااترين حد خود قرار داش�ت. 
مردم ضم�ن حضور در جبهه ه�اي نبرد، 
در پش�ت جبهه ه�ا نيز هر چه داش�تند 
در طبق اخاص مي گذاش�تند و بهترين 
پشتيباني را از رزمندگان انجام مي دادند. 
س�رمايه اجتماعي به وجود آمده در آن 
س�ال ها بزرگ ترين يار و ي�اور نيروهاي 
رزمي بود؛ س�رمايه اي که اجازه نااميدي 
به کسي نمي داد و همه را پاي کار مي آورد.

مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در يکي 
از تازه ترين کتاب هايش با عنوان »مشارکت 
اجتماعي در جنگ تحميلي« با بررسي 14 
مقاله نگاه��ي به مقوله مش��ارکت مردم در 
سال هاي حس��اس جنگ داشته  است. اين 
کتاب که به اهتمام »يحيي نيازي«  نوشته 
شده است سعي کرده در قالبي پژوهش محور 
نگاهي ب��ه جلو ه ه��اي مختلف مش��ارکت 
اجتماعي در دفاع مقدس داش��ته باش��د. 
تاسيس بسيج مستضعفين يکي از نخستين 
حرکت هاي اجتماعي مهم براي س��پردن 
نقش هاي مهم به مردم بود. انقاب اسامي 
که با حمايت مردم به پيروزي رسيده بود از 
همان سال هاي نخس��تين اقشار مختلف را 
پاي کار آورد. نگاه مسئوان اين بود که همه 
کارهاي کشور را به دست خود مردم بسپارند. 
سرعت پيشرفت بس��يج هم چشمگير بود 

و يک ماه و ني��م پس از فرم��ان امام جهت 
تاسيس بس��يج 5ميليون نفر آموزش هاي 
ازم جهت حضور در ميادين مختلف را ديده 
بودن��د. در آن روزها فقط توجه به مس��ائل 
نظامي مط��رح نبود بلکه برق��راري نظم در 
خيابان ها يا انج��ام کارهاي فرهنگي جهت 
صرفه جويي يا ت��اش در توليد بخش هاي 

صنعتي و کشاورزي از کارهاي ديگري بود 
که به مردم واگذار شده بود. 

يکي از بخش هاي جالب کتاب بر مشارکت 
زنان در جنگ ايران و عراق اشاره دارد. زنان 
در دوران دف��اع مقدس يک��ي از نيروهاي 
تاثيرگ��ذار بودند که هم در پش��ت جبهه و 
گاهي هم در صحنه نبرد حضور داش��تند. 
طبق آمار بنياد ش��هيد زنان در هشت سال 
دفاع مقدس بيش از 4 هزار جانباز يا آزاده و 
تعداد 4هزار و363 نفر شهيد تقديم جامعه 
اسامي کردند که به هيچ عنوان رقم کمي 
نيست و نشان از فعاليت و حضور بااي زنان 
دارد. زنان همچنين نقش فرهنگي، تبليغي 
و عاطفي هم داش��تند که به اختصار درباره 
اين بخش از فعاليت زن��ان توضيحاتي ارائه 

شده است. 
پرداختن به جنگ ش��هرها و واکنش مردم 
به حمات دشمن يکي ديگر از بخش هاي 
جالب توجه کتاب است. ارتش بعث جنگ 
ش��هرها را با هدف ايجاد رعب و وحش��ت و 
فرس��ايش و تضعيف اراده مردم آغاز کرد و 
به دنبال قطع پش��تيباني مردم از جبهه ها 
بود. نقش��ه اي که کامًا نتيجه عکس داد و 
به نقطه اتکا و اتحاد مردم تبديل شد. جنگ 
شهرها در چند مقطع از سال 1363 شروع 
شد و تا آخرين س��ال جنگ ادامه پيدا کرد. 
هر چند قبل از سال 1363 نيز دشمن جنگ 
را با حمله به مناطق غيرنظامي شروع کرد و 
در همان سال 1359، 413 بار به شهرهاي 

ايران حمله کرد. 
کت��اب در بخش ه��اي ديگري ب��ه نقش 
رزمندگان ازنايي در دف��اع مقدس، نقش 
پيش��مرگان مس��لمان کرد و معرفي سه 
ش��هيد مي پردازد؛ موضوعي که در رابطه 
با کتاب ش��ايد کم��ي ت��وي ذوق بزند و 
عدم انس��جام ميان فصل هاي کتاب است. 
کتاب چهار فصل دارد که ارتباط محتوايي 
زيادي ب��ا هم ندارند. اگ��ر روي فصل هاي 
نزديک به هم تمرکز مي ش��د کتاب شکل 
منس��جم تري به خود مي گرف��ت و از اين 

آشفتگي درمي آمد. 
موض��وع مش��ارکت اجتماع��ي در جنگ 
تحميلي به قدري گس��ترده و متنوع است 
که مي توان چندين کتاب جذاب درباره اش 
نوشت. بحث وجود س��رمايه هاي اجتماعي 
در دفاع مقدس از مقوات مهمي اس��ت که 
با پايان يافتن جنگ مغفول مانده و کمتر به 
آن پرداخته شده است و جاي کار بسياري 
دارد. براي مثال مي ت��وان در رابطه با بحث 
حضور زنان، نقش گروه هاي مردمي يا ايده 
و ابتکارات مردم در آن روزهاي سخت يک 
کتاب مجزا نوش��ت. کتاب هايي که با نگاه 
تحليلي و پژوهشي و مبتني بر آمار و اسناد 
مي توانند بخش عظيمي از ناگفته هاي دفاع 

مقدس را براي مردم بازگو کنند. 
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88498481ارتباط با ما

پرداختن به جنگ شهرها و واکنش 
م�ردم به حم�ات دش�من يکي از 
بخش هاي جالب توجه کتاب است. 
ارتش بعث جنگ شهرها را با هدف 
ايجاد رعب و وحش�ت و فرسايش 
و تضعي�ف اراده مردم آغ�از کرد و 
به دنب�ال قطع پش�تيباني مردم از 
جبهه ها بود. نقشه اي که کاماً نتيجه 
عکس داد و ب�ه نقطه ات�کا و اتحاد 
مردم تبديل شد. جنگ شهرها در 
چند مقطع از سال 1363 شروع شد 
و تا آخرين سال جنگ ادامه پيدا کرد

 زينب محمودي عالمي
همين چند روز پيش بود که خبر ديدار خانواده شهداي 
امنيت با مقام معظم رهبري منتش�ر شد. ايشان در اين 
ديدار فرمودند که ش�هداي امنيت در زمان حياتش�ان 
مثل يک شهيد عمل کرده اند. س�رگرد پاسدار روح اه 
عالي نيز از ش�هداي امنيت اس�ت که 21 فروردين سال 
1396 توس�ط دو ت�ن از اش�رار معروف منطق�ه کورين 
به ش�هادت رس�يد. ش�هيد عالي فرمانده گردان 409 
حمزه سيدالشهدا)ع( از تيپ 110 س�پاه سلمان استان 
سيس�تان و بلوچس�تان ب�ود. رض�ا عالي عم�وي وي 
نيز از ش�هداي دف�اع مقدس اس�ت. آنچ�ه مي خوانيد 
حاصل همکامي ما با امين عالي برادر ش�هيد است که 
خود وي ني�ز از جانب�ازان راه امنيت به ش�مار مي رود. 

ش�هيد عال�ي در سيس�تان خدم�ت مي کردند، 
خودتان هم اهل همين خطه هستيد؟

پدرم اصالتاً اهل يکي از روستاهاي زاهدان است. برادرم هم 
در شهر زاهدان به دنيا آمد. اصالتاً سيستاني ولي بزرگ شده 
زاهدان هستيم. دو برادر بوديم و چهار خواهر. پدرم استاد 
بناست. روح اه به عنوان فرزند اول خانواده شغل پاسداري را 

انتخاب کرد و من هم به تبعيت از ايشان پاسدار شدم. 
گويا سابقه ايثارگري در خانواده شما از قبل وجود 

داشت؟
عموي ما شهيد رضا عالي س��وم تيرماه سال 1345 متولد 
شد و چهارم تيرماه 1367 در حالي که 22 سال بيشتر سن 
نداشت به عنوان داوطلب بس��يجي در شلمچه به شهادت 
رسيد. هشت س��ال پيکرش مفقود بود و بعدها تفحص شد 
و به خانه برگش��ت. وقتي پيکر عموي شهيدمان به آغوش 
خانواده بازگش��ت، من کودک بودم و برادرم روح اه به سن 
نوجواني رس��يده بود. شهيد و ش��هادت در آن سنين ملکه 
ذهن ما شده بود. من هفت سال از روح اه کوچک ترم. عموي 
شهيدمان را نديدم. موقعي که به دنيا آمدم عمو در شلمچه 
مفقودااثر شده بود و موقعي که بزرگ تر شدم يادم مي آيد 
در خانه پدربزرگم را باز کردند و از بنياد شهيد خبر آوردند 
که پيکر عمو را آورده اند. هر موقع ب��ا برادرم به مزار عموي 
ش��هيدمان مي رفتيم، يک قبر خالي کنار قبرعمورضا بود. 
داداش گريه مي کرد و در آخر زمزمه کنان به عمو مي گفت: 
خدا کند قبر کنارت به من برس��د. بعد از چند سال آن قبر 

نصيب خودش شد. 
برادرتان چه سالي عضو سپاه شدند؟

روح اه در ابتدا راننده آمبوانس س��پاه بود و مدتي بعد در 
دانشگاه افسري و تربيت پاس��داري امام حسين)ع( تهران 
قبول شد. س��ال 1385 به عنوان افسر س��پاه پاسداران در 
دانشگاه امام حسين)ع( آموزش ديد. همان سال خدمتش را 
در تيپ نيروي مخصوص 110 سلمان فارسي شروع کرد. بعد 
از مدتي به عنوان مسئول تحليلي برنامه اي در عمليات بود. 
بعد سمت جانشين گردان ميرجاوه را عهده دار شد. از آنجا 
هم فرمانده گردان 409 حمزه سيدالشهدا)ع( شد. بعد از دو 
سال در همين کسوت فرماندهي گردان به شهادت رسيد. 
بيست و يکم فروردين سال 1396 مصادف با شب وادت امام 

علي )ع( و روز پدر بود که خبر شهادتش را آوردند. 
نحوه شهادتشان چطور بود؟

آن روز برادرم به عنوان فرمانده گردان بخش کورين از توابع 
شهرستان زاهدان به همراه نيروهايش در مسير زاهدان به 
کورين در حال انجام مأموريت و تأمين امنيت بودند که به 
خودرويي مشکوک مي شوند. وقتي دستور ايست و بازرسي 
مي دهند، لباس نظامي بر تن داشتند. از افراد داخل خودرو 
که بعدها مشخص شد از اشرار معروف منطقه بودند تقاضاي 
مدارک شناسايي مي کنند. ناگهان دو شرور به طرف برادرم 
شليک مي کنند و ايش��ان به سختي مجروح مي شود. کمي 

بعد هم بر اثر جراحات وارده به شهادت مي رسد. 
انتظار شهادت روح اه را داشتيد، آن هم زماني که 

ظاهراً جنگي در کار نبود؟
وقتي ش��ما در مناطق مرزي خدمت مي کني��د بايد انتظار 
هر چيزي را داشته باشيد. جنگ با اش��رار و قاچاقچي ها و 
گروهک هاي ضد انقاب تمامي ندارد. در مورد روح اه هم 
بايد بگويم که چون خودم نظامي هستم از همکاران شنيده 
بود مدتي قبل برادرم و نيروهايش محموله مواد گرفته بودند. 
يک روز که به جلسه رفته بودم، روح اه را ديدم. به من گفت 
مي خواهم به منزل پدر بروم و آنه��ا را ببينم. بعد به گردان 
برمي گردم. موقعي که او را به منزل پدرمان مي بردم، گفتم: 
داداش! قضيه فان تهديد چيست؟ شنيده بودم اشرار او را 
چندين بار تهديد کرده اند. چند شبي هم بود که بابا شب ها 
از خواب مي پريد و مي گفت من هر لحظه فکر مي کنم اشرار 
کمين کرده اند و روح اه را شهيد مي کنند. خاصه آن روز 
خيلي با روح اه صحبت کرديم که مراقب خودش باش��د. 
روح اه مي گفت من مراقب خودم هستم اما نگران خانواده 
و بچه هايم هستم. مي ترسيد اش��رار  به خانواده اش صدمه 
بزنند. به فکر خودش نبود و نگراني خانواده را داشت. روح اه 
مي گفت وقتي لباس پاسداري و دفاع از اسام را به تن کردم 
فکر همه چيز را کردم. با خدا معامله کردم و شهادت آرزويم 
است. برادرم آدم ساکتي بود و عاقه زيادي به نماز و بسيج 
داشت. هيچ موقع عصبانيت در چهره اش نديدم. دوستانش 
تعريف مي کردند حتي در لحظات پاياني عمرش وقتي به او 
مي گويند انتقامش را از ضرابين گرفتيم، روح اه لبخندي 

مي زند و به شهادت مي رسد. 
گويا شما هم از جانبازان راه امنيت هستيد؟

بله، من 18 ش��هريور س��ال 1393 وقت��ي از مأموريت 
بازارچه مرزي ميل 167 بر مي گشتم با تله انفجاري اشرار 
برخورد کرديم که از ناحيه کتف و کمر و اعصاب و روان 

مجروح شدم. 

برادرتان فرزندي هم داشتند؟
روح اه متأهل ب��ود و دو فرزند به نام ه��اي محمدعرفان و 
محمدسبحان دارد. يکي شان هفت س��اله و آن يکي چهار 

ساله است. 
بعد از شهادتش�ان، خان�واده و خصوصًا بچه هاي 

شهيد چطور با اين موضوع برخورد کردند؟ 
به دليل شرايط کاري روح اه خانواده آمادگي داشتند که در 
آينده نزديک خبر شهادتش را بشنوند. در واقع مي دانستيم 
او رفتني اس��ت. روح اه به مادرمان مي گف��ت: من لياقت 
ش��هادت را ندارم ولي ش��ما را به صبر حضرت زينب)س( 
قسم مي دهم که اگر ايق شدم و به شهادت رسيدم، افتخار 
کنيد. گريه نکنيد و دشمن ما را شاد نکنيد. بعد از شهادتش 
يک شب مادرم خيلي بي تابي کرد. روح اه به خوابش آمد 
و گفت: مامان جاي من خوب اس��ت گريه نکن. اگر ببينم 
با رفتنم ناراحتي اذيت مي شوم. من جايم خوب است.  در 
مورد بچه ه��ا هم بگويم که پس��ر بزرگش چون بيش��تر با 
پدرش بود دلتنگي مي کند. پسر کوچک ترش، پدرم را بابا 
صدا مي زند و چهره پدرش را به ياد ن��دارد. برادرم در مزار 
ش��هداي زاهدان کنار قبر عموي ش��هيدمان رضا عالي به 

خاک سپرده شد. 

سخن پاياني. 
روح اه مثلي خيلي از شهداي ديگر دست به خير داشت. اما اين را 
طوري انجام مي داد که کسي متوجه نشود. من هم از کار خيرش 
خبر نداش��تم ولي مدتي دنبال اين بودم که خاط��رات برادرم را 
جمع آوري کنم. يکي از بچه هاي گردان مشکلي داشت و کسي 
نمي دانست که روح اه غيرمستقيم به او کمک مي کرده است. بعد 
از شهادتش متوجه شدند که شهيد مخفيانه دست خير داشت. من 
دوبار خواب برادر شهيدم را ديدم. يک بار اربعين سال گذشته بود 
که خواب يکي از همکاران را ديدم. روح اه هم بود. به برادرم گفتم: 
روح اه او را مي شناسي؟ خنديد و گفت: سام من را به او برسان. 
موقعي که از خواب بيدار شدم با آن بنده خدا تماس گرفتم. جالب 
اين است داخل حرم حضرت علي )ع( مشغول زيارت بود. وقتي 
به دوستم گفتم من خواب روح اه را ديدم. دوستمان گفت: امين 
باورت مي شود من در نجف اش��رف داخل حرم حضرت علي)ع( 
هستم و براي روح اه دعا مي کردم. امس��ال اربعين وقتي راهي 
کربا شدم فکر مي کردم داداش تا لحظه آخر کنارم ايستاده است. 
گاهي حس مي کنم کنارم هست. فهميدم شهدا زنده اند و نظاره گر 
ما هستند. شهداي امنيت از شهداي مظلوم کشورمان هستند که 
بايد تاش کنيم آنها را به جامعه و نسل جوان معرفي کنيم. از شما 

هم به خاطر اين تاش تشکر مي کنم. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد امنيت روح اه عالي 
فرمانده گردان 409 حمزه سيدالشهدا)ع(

جهاد در جبهه امنيت
 تمامي ندارد

به دلي�ل ش�رايط کاري روح اه خان�واده آمادگي 
داش�تند که در آين�ده نزديک خبر ش�هادتش را 
بش�نوند. در واقع مي دانس�تيم او رفتني اس�ت. 
روح اه به مادرمان مي گفت: من لياقت شهادت را 
ندارم ولي شما را به صبر حضرت زينب)س( قسم 
مي دهم که اگر ايق ش�دم و به ش�هادت رسيدم، 
افتخار کنيد. گريه نکنيد و دشمن ما را شاد نکنيد
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
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کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

4 5 3 7
9 6

7 8
2 5 6

5 4 8 6
3 7 1

3 9
2 5 4

5 8

281645379
976138542
543972861
824516937
195327486
637894125
362459718
719283654
458761293

 دل نوشته اي از همسر شهيد امنيت روح اه عالي
شب ها که از نيمه مي گذرند داغ نبودنت جگرم را پاره پاره مي کند. مي دانم علي الظاهر نيستي! که در حقيقت از هميشه 

بيشتر هستي!
وقتي اراده ديدنت را مي کنم به ناگاه به عناوين مختلف بودنت و دستگيري کردنت را به رخم مي کشي... 

روح اه جان! بيا و بنگر... چه کساني دم از توي شهيد مي زنند. اينان دو دسته اند: 
دسته اول: کساني که تمام دغدغه زندگي و عمرشان شهيد و شهادت است، کساني که در عمل، در گفتار، در منش، در 
عشق ورزيدن به شهيد همواره خدا را در نظر دارند. هم اينان در واقع امر ادامه دهنده راه شهيد هستند و دامان و قلب و 

روح خود را با گل تقوا آراسته اند و خود را آماده پرورش سربازان آخرالزماني سيدالشهدا مي کنند. 
ش��هدا رفته اند... تا به ما بفهمانند دنيا محل گذر و مزرعه آخرت اس��ت.  آنچه از اين دنيا با خود مي بريم مهم است من 

جاء الحسنه... 
فله عشر امثالها... . 

نه آنچه انجام مي دهيد... 
خداوند نفرموده... من فعل الحسنه... اين يعني: بسياري از کارهايي که فکر مي کنيم حسنه است و مرضي خداوند منان، 

حقيقت ظلماتي است که در همين دنيا مي ماند و ما را با دست خالي به سوي آخرت روانه مي سازد. 
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او و سگش هر دو اسیرند باجسیهاوپاپیها
بهکجاميرویم؟

نادیااسماعيلي
باعجل�هودرحاليک�هگریهپهن�ايصورتش
راخي�سک�رده،ب�هادارهپلي�سم�يرودو
ميگوید:همراهجس�يكايکوچولوباخودروي
شاسيبلندشبرايخریدبهیكيازپاساژهاي
شهركغربرفتهاس�ت.دقایقيپسازخرید
وقتيبرميگرددميبيندجسيكاداخلماشين
نيس�ت.اوميگوید:همينحينب�ودکهمردي
نزدیكمآمدوگف�تدونفرجس�يراازداخل
ماشينمنربودهاند.بهگفتهخودشاوبااینكه
وضعماليخوبيداردونيازيهمبهپولندارد
امابهشدتافسردهبودهواززمانيکهجسيكا
واردزندگياشش�ده،تمامغموغصههایشرا
فراموشکردهوهميشهشادبودهاستبهطوري
کهتابهحالجسيكاکوچولوهمدماینخانمو
تنهایيهایشبودهوزندگياشباجسيكاروح
تازهايگرفتهبودهوهميشهازاینكهدرشبو
روزجسيكاکنارشبوده،احساسخوشبختي
ميکرده،امااانکهجسيكاراازاودزدیدهاند
نگرانشاستوبهقولخودشدیگرنميتواند
زندگيکند!وش�كایتبهمراج�عقضایيبرده
است.دراینخصوصهمپروندهتشكيلشده
وپسازتشكيلپروندهواقداماتاوليه،پليس
متوجهميشودکهجسيكا،نامفرزنداینخانم

نيست،نامسگاوست!
   
باسگهابهکجامیرویم؟

چه عجيب و چقدر قبيح و مذموم! هم خانگي با سگ 
و گربه و همستر و ترجيح دادن آنان به والدين توسط 
جوانان امروزي! از نمايش سگ بازي برخي نوجوانان 
و جوانان و اينكه اين حيوانات نجس يا تميز هس��تند 
بگذريم اما مي توانيم بپرس��يم به كجا مي رويم؟ اين 
حقايق خبر از انتحار در عواطف بين اعضاي خانواده ها 
و به نوعي انفجار در روابط بين فردي آنها مي دهد. آيا 
اين هم نوعي پرستيژ است؟ ژست روشنفكري است؟ 
بزرگي مي گفت زماني مي رسد كه برخی جوانان وقت 
گذاشتن و محبت كردن به سگ را به پدر و مادر خود 
ترجيح مي دهند! فكر مي كنم رژه جسي ها،  كوتوله ها 

و پاپي ها در پارك ها، پياده رو ها، س��طح و بطن ش��هر 
حرف هاي آن بزرگ را تأييد مي كند.
سگباوفاتراستیاخون؟!

سگ و سگ بازی از قديم امری مذموم بوده و تنها در 
موارد خاصی چون شكار و نگهبانی جواز نگهداری 
آن، آن هم در بيرون از محل نشس��ت و برخاست و 
زندگی داده ش��ده است، حال س��ؤال اين است آيا 
حيوانی كه تا اين حد ناپاك اس��ت را مي توان س��ر 
ميز غذا و رختخواب ج��ای داد؟ مي گويند و توجيه 
مي كنند كه سگ باوفاست و فان و فان و از خواص 
آن مي گويند، مگ��ر خون، خواصی كمتر از س��گ  
دارد؟ مگر خون جاری كننده زندگی، در رگ های ما 
نيست؟ آيا اين خواص و محسنات دليلی مي شود بر 

پاك دانستن آن؟!
اسام در قبال همه چيز برای ما تكليف هايی مشخص 
كرده از جمله حيوانات و محيط زيس��ت و... اما نكته 
مهم اين است كه ارزش اينها چقدر است؟ چرا وقتی 
خداوند در قرآن مي خواهد دنائت و پستی را بيان كند 
به س��گ مثال مي زند؟! برخی  اين قدر شأن و منزلت 
خود را پايين مي آورند كه در حد »سگ« بلكه پايين تر 
مي شوند. خداوند متعال در س��وره اعراف مي فرمايد: 
»...و بر آنها بخوان سرگذش��ت آن كس��ی را كه آيات 

خود را به او داديم؛ ولی س��رانجام خ��ود را از آن تهی 
ساخت و شيطان بر او دست يافت و از گمراهان شد و 
اگر مي خواستيم مقام او را با اين آيات و علوم و دانش ها 
باا مي برديم، ولی او به پستی گراييد و از هوای نفس 
خويش پيروی كرد! َمَثل او همچون س��گ  هار است 
كه اگر به او حمله كنی، دهانش را باز و زبانش را برون 
خواهد كرد و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همين 
كار را مي كند. اين مَثل گروهی اس��ت ك��ه آيات ما را 

تكذيب كردند؛ اين داس��تان ها را برای آنها بازگو كن، 
شايد بينديشند و بيدار شوند چه بد مثلی دارند گروهی 
كه آيات ما را تكذيب كردند و تنها آنها به خودش��ان 

ستم مي كردند.«
آنانرااسيروخودرااسيرآناننكنيم

اسامی كه از آن س��خن مي گوييم و به اعتقاد برخی 
بايد بر اس��اس آن به حقوق حيوانات احترام بگذاريم 
مگر نگفت��ه نبايد حيوان نج��س را در خانه نگهداری 
كرد؟ در كجای اس��ام آمده كه احترام به حيوانات، 
اس��ير كردن آنها در چهار ديواری آپارتمان است، در 
كجای دين ما گفته شده كه بايد با يك حيوان مانند 
انسان رفتار شود؟ در كجای اس��ام آمده كه اين قدر 
اين حيوان آزاد را آزار بدهيد و اين قدر شرطی سازی 
كنيد تا آداب توالت رفتن را بياموزد يا حمامش كنيد، 
لباس بپوشانيدش، اين قدر شكنجه اش كنيد تا بتوانيد 
يك عك��س از او بگيريد و در صفحه اينس��تاگرام تان 
منتشر كرده و پز بدهيد؟ چرا ما هميشه عادت داريم 
قواعد اسام را تفس��ير به رأی  كنيم تا مبادا به غرور و 
نفس مان لطمه ای وارد شود؟ و به جای پرورش روح و 
افكارمان، خودمان را تا حد زندگی نفسانی و حيوانی 

تنزل مي دهيم؟
خانمي  كه سه فرزند داش��ت مي گفت: دو فرزندم در 
خارج از ايران زندگی مي كنند و فرزند ديگرم در ايران. 
آن دو فرزندم كه در خارج هستند، ازدواج كردند ولی 
به جای فرزند، حيوان خانگی مثل سگ و گربه آوردند 
و برايشان اسم انتخاب كردند و مثل فرزند آدمي  به آنها 
محبت مي كنند. آن فرزندم كه در ايران است ازدواج 
كرده و دو فرزند دارد. او در اي��ران به حيوانات احترام 
مي گذارد ولی آنها را جايگزين فرزندانش نكرده است. 
اما آنچه كه دلم را به عنوان يك مادر خيلی مي سوزاند 
اين است كه آن دو فرزندم كه در خارج از ايران هستند، 
نزديك به يك سال است كه از من كه مادرشان هستم 
خبری نگرفته اند! حتی دريغ از يك تلفن اما فرزندی 
كه در ايران اس��ت، هر ماه به من زنگ مي زند و به من 
محبت دارد. اينكه سگ را بغل كنند و همه جا ببرند و 
تز روشنفكری داشته باشند خيلی ساده انديشی است! 
اين آشی است كه غربی ها برايمان پخته اند و عده ای 

هم از سر سادگی نيت كرده و آش را هم مي زنند!

نگاه

اس�امیکهازآنس�خنميگویيموبه
اعتقادبرخیبایدبراس�اسآنبهحقوق
حيواناتاحترامبگذاریممگرنگفتهنباید
حيواننجسرادرخانهنگهدارىکرد؟در
کجاىاسامآمدهکهاحترامبهحيوانات،
اسيرکردنآنهادرچهاردیوارىآپارتمان
است،درکجاىدینماگفتهشدهکهباید
بایكحيوانمانندانس�انرفتارش�ود؟

از نظ��ر روانشناس��ی، ش��خصيت نارسيس��م 
)خودش��يفته( نوعی بزرگ بينی ت��وأم با اغراق 
اس��ت كه فرد نس��بت به خودش دارد. در واقع 
فرد از هر آنچه كه هست خودش را بهتر و زيباتر 
مي بيند و تصور مي كند كه از بقيه مهم تر است 
و ايق برخورد بهتر از س��مت ديگران است. اين 
خودبزرگ بينی، با برون گراي��ی، تحكم كردن و 
جلب توجه همراه است. آنها بيش از اندازه نياز به 
تمجيد و تحسين ديگران دارند. همچنين آنها با 
هدف كسب توجه ديگران به دنبال قدرت هستند. 
توانايی زيادی در به دست آوردن موقعيت دارند 
اما به راحت��ی هم حس تحقي��ر و تهديد در آنها 
ايجاد مي شود. دوست دارند خودخواهانه عمل 
كنند. بنابراين دوستان خودشيفته ممكن است 
رفاقت خوبی نداشته باشند و روراست نباشند يا 
خيانت كنند. وقتی شخصيت زيبا و جذاب شان به 
چالش كشيده مي  شود، بسيار رنجورتر و خشن تر 
مي ش��وند. فرد خودش��يفته خودش احس��اس 
خوبی از اين خصوصي��ات اخاقی اش دارد ولی 
اطرافيانش رنج مي برند. آنها به شدت در همدلی 
كردن با ديگران ضعيف هستند و از انرژی اي كه 
از تمجيد ديگران مي گيرند، اميد به زندگی شان 
باا مي رود ولی قادر نيستند اين اميد به زندگی 

را به ديگران بدهند.
گاهی اوق��ات در تص��ور عموم م��ردم اصطاح 
خودش��يفتگی، اعتماد به نفس، ع��زت نفس يا 
اطمينان به خود معنی مي ش��ود. در صورتی كه 
بين عزت نفس و خودش��يفتگی تف��اوت وجود 
دارد. تفاوت اين دو همانند تفاوت دو فردی است 
كه يكی از سامت جسمي  زياد، گونه هايش گل 
انداخته و ديگری در حال مرگ اس��ت و صورت 
خود را سرخاب س��فيداب كرده است. كسی كه 
عزت نفس داشته باشد برای خودش بدون اينكه 
به ديگران كاری داش��ته باشد، ارزش قائل است 
ولی فرد خودش��يفته خودش را در مقايس��ه با 

ديگران انسان بهتری محسوب مي كند.
ف��رد خودش��يفته حس��ادت ها و رقابت ه��ای 
خصمانه ای دارد ولی فرد با عزت نفس هميش��ه 
همك��اری و تعامل س��الم با ديگ��ران دارد. فرد 
خودشيفته دنبال س��لطه گری و آكنده از تكبر 
است ولی فرد با عزت نفس به روابط برابر و همتراز 
معتقد و متواضع است. در واقع برای تفهيم بهتر 
تفاوت بين خودش��يفتگی و ع��زت نفس بهتر 
اس��ت آن را به صورت يك طيف در نظر بگيريم 
ك��ه در نقطه ابتداي��ی اين طيف ع��زت نفس و 
اطمينان به خ��ود قرار مي گيرد ك��ه نتيجه آن 
شخصيتی شاد و سالم اس��ت و در نقطه پايانی 
اين طيف اختال شخصيت خودشيفته است كه 
دربرگيرنده خودمحوری، عدم همدلی و تخليه 
احساسی است. در وسط اين طيف خودشيفتگی 
و خودمحوری قرار مي گيرد. اين گروه وسط نيز 
سامت روانی ندارند اما به اندازه فردی كه اختال 
ش��خصيت خودش��يفته دارد هم آسيب رسان 
نيس��تند. اختال شخصيت خودش��يفته تنها 

توسط متخصصين قابل تشخيص است. 
حال به اين موضوع بپردازيم كه خودش��يفتگی 
از كجا پديد مي آيد؟ بذر خودشيفتگی غالباً در 
كودكی كاشته مي شود. مطالعات روی دوقلوها 
ساختار ژنتيكی قوی را نشان مي دهد. البته هنوز 
نمي دانيم كدام ژن درگير شده است اما شرايط 

محيطی بسيار مؤثر است.
نكته ای كه بايد در نظر گرفت اين است كه كودك 
بين دو تا چهار س��الگی خودمحور است. تصور 
مي كند كه تنها موجود مهم جهان است. از نظر 
يك كودك سه ساله خورش��يد تنها برای ديدن 
او طلوع و فقط برای خوابيدن او غروب مي كند. 
اين خودشيفتگی س��الم عموماً تا چهار سالگی 
ادامه دارد و تا زمانی كه كودك به خود و ديگران 
آسيب نمي زند بايد محترم شمرده شود تا از اين 
مرحله به سامت گذر كند اما گاهی اوقات نحوه 
تربيت والدين منجر به به وجود آمدن رگه هايی 

از خودشيفتگی در كودكان مي شود. 

والدين��ی كه فرزندمح��ور هس��تند، باعث بروز 
خودشيفتگی در فرزندان شان مي  شوند. به بيان 
ديگر آنها آن قدر به نيازه��ای عاطفی و رفتاری 
كودك پاس��خ افراط گونه و نابج��ا مي دهند كه 
ذهنيت كودك ه��م با همين پاس��خ های نابجا 
تغيير مي كند. آنه��ا در تربيت و آموزش روابطی 
بسيار سختگيرانه دارند و هيچ بايد و نبايدی در 

فرآيند آموزشی كودك قرار نمي دهند.
البته جدا از نحوه تربيت��ی والدين، ديگر عوامل 
محيطی نيز در ايجاد، تداوم و رشد خودشيفتگی 
در جوام��ع مؤثر هس��تند. نوع فرهنگ و رش��د 
مادی گرايی در جوامع مختلف باعث پيش��رفت 
چشمگير دامنه خودش��يفتگی در جهان شده 
است. همچنين امروزه رسانه های اجتماعی اعم 
از مجازی و غيرمجازی ني��ز زمينه را برای مورد 
توجه قرار گرفتن افراد مهيا كرده و عاملی مهم در 
رشد خودشيفتگی در جهان محسوب مي شوند. 
چون اين رسانه  ها شرايط را برای اين گونه افراد 
فراهم كردند تا در جامعه دنبال توجه و ستايش 

ديگران باشند.
اگر مديران و رهبران اجتماع افراد خودش��يفته 
باش��ند، اگر چه پركار و پرآوازه مي  ش��وند ولی 
نيازهای ناشی از خودشيفتگی در آنها مي  تواند 
توان خاقيت سازمان را خنثی و يا تخريب كند. 
چون آنها غالباً احساس مي  كنند جاودان هستند 
و نياز كمي  به برنامه ريزی موفقيت آميز دارند، كه 
اين طرز تفكر بسيار خطرناك است. آنها معمواً 
به دليل انتقادناپذيری به هرگونه انتقاد پاس��خ 
تند مي دهند و از صحبت های منتقدانه ديگران 

فراری هستند.
در رابطه با خودش��يفتگی در روابط زوجين نيز 
بايد گفت با توج��ه به اينكه اين اف��راد از قدرت 
همدلی پايين��ی برخوردارند و مدام ذهن ش��ان 
درگير خودشان است، مي  توان نتيجه گرفت اين 
افراد در روابط زوجينی اختال ايجاد كرده و به 
طرف مقابل شان آسيب وارد مي كنند. جمله های 
متداولی كه اين افراد در روابط زناش��ويی خود 
استفاده مي كنند، شامل اين هاست: مي خواهم 
برای من باشی، مي خواهم تنهايی من را پر كنی، 
مي خواهم رفتارت را درست كنی، چرا آن فردی 
نمي شوی كه من مي خواهم؟ چرا مثل من فكر 

نمي كنی؟ همينی كه هست.... ناراحتی برو و....
اين اف��راد به جای اينكه از همس��ر و فرزند خود 
حمايت كنند، آنها را به عنوان منبعی برای توجه 
و ستايش برای خودشان تبديل مي كنند. افراد 
خودش��يفته به جای اينكه عملكرد خودشان را 
در گذشته و حال بسنجند، مدام در تاشند كه 
به ديگران بگويند آنها اشتباه مي كنند. همچنين 
آنها به جای عش��ق در رابطه، احس��اس تملك 
زيادی دارن��د و در واقع همس��ر و فرزند در كنار 
آنها مانند مبل و لوازم زندگی ش��ان است. ديگر 
ويژگی اين افراد اين است كه خصلت های بد خود 
را به همسر خود انتقال داده، او را مدام تحقير و 
سرزنش و در واقع با اين رفتار »من آزرده« خود 

را ترميم  مي كنند.
حال اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اين اختال يا 
اين رگه شخصيتی قابل كنترل و درمان هست يا 
خير؟ بايد بگوييم: بله. هر چيزی كه باعث انعكاس 
يك تصوير واقعی از رفتار فرد شده و باعث شود 
كه به ديگران اهميت دهد، به او كمك مي كند. 
مي توان با كمك گرفتن از روانش��ناس و تمرين 
همدردی روند پيشرفت اين رگه های شخصيت 
را در فرد كاه��ش داد. بنابراي��ن در گام اول فرد 

خودش بايد تصميم به تغيير بگيرد.
برای خودش��يفته ها س��خت اس��ت كه تصوير 
واقعی خودش��ان را ببينند اما با كمك گرفتن از 
روان درمان��ی مي توانن��د روی خودبزرگ  بينی، 
حساس��يت بيش از حد از ارزيابی شدن از سوی 
ديگران و عدم همدلی با ديگ��ران تمركز كنند، 
بنابراين اگرچه درمان اين افراد سخت و زمانبر 

است، اما امكان پذير است.
*روانشناسومشاورخانواده
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آنهاميگویند»دوستدارم«سگبازيکنم! 
دكتر مجيد ابهري، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در 
اين باره به »جوان« مي گويد: از ديرباز تاكنون بعضي 

از حيوانات همراه و در خدمت انس��ان ب��وده و از آنها 
براي اهداف مختلف استفاده مي ش��ده است. از سگ 
و از هر كدام از ديگران جانوران به شكل هاي مختلف 
بهره گيري مي شده و متأس��فانه برخي افراد بر اساس 
تقليد يا عوامل ديگر سگ را به عنوان دوست، همراه و 
همزيست خود انتخاب كرده و حتي آن را به رختخواب 
خويش مي برند. اگر علت اين حركت ناپس��ند از آنها 
پرسيده شود پاسخ اكثرشان دوست داشتن يا عبارت 

»دوست دارم« عنوان مي شود.
وی مي گويد: در جامعه ما كه بر اساس باورهاي ديني و 
معنوي ورود اين حيوان به خانه و سفره ممنوع مي باشد، 
اين گونه حركات قابل پذيرش نبوده و در بعضي موارد در 
اماكن عمومي  مانند خيابان و پارك شاهد وحشت برخي 

شهروندان از كودك گرفته تا بزرگسال هستيم.
وي ادامه مي دهد: بی شك تأثير شبكه هاي ماهواره اي 
و برخي شبكه هاي اجتماعي بر س��بك زندگي برخي 
جوانان ما آنها را به جايی رس��انده كه نمايش س��خيف 
سگ گرداني و سگ چراني و س��گ بازي را يكي از ابزار 
امروزي ب��ودن و برتري قلم��داد مي كنند و فلس��فه و 
منطق كار خود را ه��م نمي دانند. متأس��فانه بعضي از 
هنجار فرستان در الگودهي و الگوسازي حركاتي انجام 
مي دهند كه موجب تشويق جوانان و ديگر افراد به اين 

حركت ناپسند مي شود.
ابهري مي افزايد: ع��اوه بر بيماري هاي قاب��ل انتقال و 
خطرناك كه س��گ و برخي جانوران عام��ل اصلي آن 
هستند گاهي وحشي شدن، حمله و زخمي  كردن افراد 
حتي صاحبان اين جانوران موجب زيان هاي قابل توجهي 

شده و مي شود.

اینجاهمفقدانآموزشمشكلسازشدهاست 
ابهری مي گويد: متأسفانه همانند برخي رفتارهاي فردي 
و اجتماعي در اين زمينه نيز آموزش ها و راهنمايي هاي 
ازم صورت نگرفته و هر روز در اين مس��ابقه آزاردهنده 
شاهد شركت تعداد بيشتري از جوانان هستيم. اگر منظور 
نگهباني و مراقبت است كه سگ نبايد به رختخواب فرد 
بيايد و بدتر از همه در بعضي شبكه هاي اجتماعي برخي 
جوانان براي نمايش سگ خود فرصت مناسبي يافته و با 

يكديگر به رقابت مي پردازند.
وی مي افزايد: خري��د و فروش اين جان��ور نيز يكي از 
مشاغل سودآور ش��ده و نهادهاي فرهنگي و آموزشي 
بدون توجه به اين بحران اخاق��ي و اجتماعي از كنار 
آن ب��ه راحتي عب��ور مي كنن��د. س��گ هاي جيبي با 
قيمت هاي كان خريد و فروش مي شوند. آرايشگاه ها 
و هتل هاي مخص��وص براي اين گون��ه جانوران ايجاد 
ش��ده و آرايش��گرهاي مخصوص در اي��ن زمينه ها با 
دس��تمزدهاي قابل توجه و تبليغات گسترده مشغول 
كار هستند. ممكن اس��ت برخي نهادها و سازمان ها به 
بهانه اشتغالزايي و كارآفريني با اين قبيل مسائل برخورد 
نكنند اما حداقل ازم اس��ت واقعيات ب��ه خانواده ها و 
جوانان و نوجوانان گفته شود تا از مشكات و هزينه هاي 

مالي و فرهنگي بعدي جلوگيري به عمل آيد.
اثراتغيرقابلجبرانزندگيباسگ 

داود اسماعيلي، روانشناس و مدرس دانشگاه نيز در اين 
باره به »جوان« مي گويد: علم امروز و دانش و تحقيقات 
پياپی و نوين پزشكی علت پرهيز از سگ را ميكروب ها 
و ويروس های مشترك ميان انسان و حيوان مي داند كه 
از بزاق دهان سگ و مدفوع و بول سگ به انسان سرايت 

مي كند ك��ه مش��هورترين آن كرم آس��كاريس و انگل 
وحشتناك آسكاريس اس��ت كه در روده انسان سكنی 
مي گزيند و از طريق دستگاه گوارش به بدن بيمار آسيب 
جدی و مخرب زده و فرد روز ب��ه روز به رنگ و روی زرد 
دچار ش��ده و بر بينايی و تمركز و تغذيه و خواب اثرات 

جبران ناپذير وارد مي كند.
اس��ماعيلي تأكيد مي كند: چهره زيبای انسانی شهر و 
كوچه و خيابان و پارك و بوس��تان و گلستان و مهمانی 
و همه و همه را با حضور س��گ، »س��گی« نكنيم. چرا 
انس��انيت و همراهی و همدلی و همدری و همكامي  و 
نشست و برخاست با انس��ان را فروگذاشته ايم و همدم 

سگ شده ايم؟
اين كارش��ناس با بيان اينكه با كمال تأس��ف خيلی از 
زوجين جوان رغبت و ميلی برای »فرزندآوری« نداشته 
و »سگ چرانی« را بر بازی با كودك و فرزند خود ترجيح 
مي دهند! مي گويد: س��گ بازی جای بازی های سنتی، 
تفريحات دس��ته جمعی، ورزش های مفرح و بانشاطی 
كه هم سامت جسم و هم سامت روح و روان و انديشه 
را دربر دارند گرفته و جامعه و روان و روح آن را آزرده و 

مكدر ساخته است.
وي در خاتم��ه تأكيد مي كند: به راس��تی اين س��ؤال 
را از خود بپرس��يم كه س��گ و حيوانات ديگ��ر ايق و 
مأنوس و همدم شدن و يار غار ش��دن و بعضاً هم خواب 
و هم غذا و هم رختخواب و همسفر و هم سفره و همراه و 
هم مسير شدن آدميان هستند يا انسان های روشن ضمير 
صاحب نف��س و خردمن��د واا؟! اس��تحاله فرهنگی و 
اجتماعی يعنی همي��ن تمايل و رغبت و اش��تياق پيدا 

كردن از ارتباط با انسان به ارتباط با حيوان.



  نيما احمدپور
بررسي چرايي و چگونگي سقوط پهلوي ها بدون 
خوانش سرش�ت و خلقيات محمدرض�ا پهلوي 
ناتمام اس�ت. از اين رو، پرداختن ب�ه اين مقوله 
در آس�تانه چهلمي�ن س�الروز پي�روزي انقاب 
شكوهمند اسامي، از اولويت هاي صفحه تاريخ 
»ج�وان« خواهد ب�ود. در مجموع�ه رواياتي كه 
در پي مي آي�د، خلق و خوي اس�تبدادي پهلوي 
دوم درآيين�ه رواي�ات درباري�ان و اطرافي�ان 
بازخواني ش�ده اس�ت. اميد آنكه مقب�ول افتد. 

   
  نگاه شاه به ايرانيان به روايت مادرزنش!

ظهور و تجلي استبداد در يک جامعه به شکل ايجاد 
محدوديت يا حتي ممنوعيت در مشارکت سياسي 
و اجتماعي م��ردم متبلور مي ش��ود و در نهايت، به 
مخالفت با نهادهاي قانون��ي و حقوق طبيعي مردم 
ختم مي گردد. ايران در عصر پهل��وي اول و دوم در 
آش��کارترين شکل، ش��اهد تجلي اس��تبداد ، سلب 
آزادي ها و حقوق قانوني مردم  بود و اين امر از آنجا 
ناشي مي شد که بنا به گفته  فريده ديبا، محمدرضا 

پهلوي اصواً براي مردم ايران ارزشي قائل نبود:
» محمدرض��ا مي گف��ت: م��ردم اي��ران ج��زو 
بودن��د ک��ه  عقب افتاده تري��ن مل��ل جه��ان 
پدرش)رضاخان( آنه��ا را از جه��ل و خرافات و فقر 
نجات داد! محمدرضا مي گفت مردم ايران از معدود 
مل��ل عقب افتاده  جه��ان بودند که حت��ي عادت به 
شست وشوي دس��ت و صورت خود  نداشتند و اين 
پدرش) رضاخان( بود که مردم را به شس��تن دست 
و صورت و نظافت ش��خصي ع��ادت داد. محمدرضا 
مي گفت: 20 س��ال حکومت رضاخان و 37 س��ال 
حکومت او باعث تغيير و تحول اساس��ي در زندگي 
ايرانيان ش��ده و يک ملت عقب مانده به دروازه هاي 

تمدن بزرگ رسيده است.« 
  عكس العمل طبيعي نگاه شاه به ايرانيان

اين نگرش شاهانه باعث ش��د تا مردم نيز راه خود 
را از راه س��لطنت جدا کنند. مينو صميمي در اين 

باره مي نويسد:
» مردم عادي ايران حتي خود را با طرز فکر رهبران 
سياسي کشور تطبيق نمي دادند و هويت سياسي 
خود را از آنان جدا مي دانس��تند. به اين ترتيب، در 
حالي که شاه رؤياي ايجاد يک ايران مدرن صنعتي 
را در سر مي پروراند و ش��هبانو سرگرم حل و فصل 
مسائل مربوط به برقراري ارتباط بين فرهنگ سنتي 
و فرهنگ مدرن غرب بود، توده  م��ردم راه خود را 
مي رفتند و در دنياي ديگري، به کلي مجزا از دنياي 

شاه و شهبانو، به سر مي بردند.«
فريدون هويدا درباره  عدم حق مش��ارکت سياسي 
مردم در عصر دوم در خاط��رات خود چنين آورده 

است: 
» مس��ئله اي که به مراتب بيش از وضع نابس��امان 
اقتصاد کش��ور مس��بب قيام دس��ته جمعي عليه 
رژيم شد، جلوگيري شاه از مش��ارکت مردم براي 
تصميم گيري در امور زندگي مردم بود. چون هيچ 
بخشي از جامعه و امور زندگي مردم نبود که تحت 
کنترل شاه قرار نداشته باشد، به همين جهت، نظر 
افراد نيز هرگز در پيشبرد خواسته هايشان مؤثر واقع 
نمي شد. سايه  شاه بر سراسر مملکت گسترده بود و 
اين وضع جز برانگيختن حالت از خودبيگانگي در 

مردم، نتيجه  ديگري به بار نمي آورد.« 
علي امين��ي در توصيف آزادي ه��اي عصر فعاليت 

سياسي خود مي نويسد:
» طي سال هاي1332 تا ابتداي1340، آزادي قلم 
و بيان و اجتماعات ممنوع بود و مطبوعات و راديو 
و تلويزيون همچن��ان زير نظارت دول��ت فعاليت 

مي کردند.« 
  فعاليت سياسي تعطيل!

براي رهايي از چنين فش��اري و عواقب آن، نه تنها 
اقدام��ي صورت نگرف��ت، بلکه هم��ان آزادي هاي 
صوري و حداقل موجود نيز از مردم سلب شد و کار 

به تشکيل حزب واحد رسيد. مينو صميمي در اين 
رابطه مي نويسد:

» اواي��ل س��ال1975، موقعي که ش��اه پ��ي برد 
برنامه هاي سياسي طراحي ش��ده اش به مشکات 
عديده اي برخ��ورده، با انحال دو ح��زب موجود، 
حزب جديدي تحت عنوان رستاخيز به وجود آورد 
و با اعام استقرار نظام تک حزبي در کشور به همه  
ايرانيان اخطار داد: هر کس به نظام شاهنش��اهي و 
انقاب  سفيد اعتقاد دارد، بايد عضو حزب رستاخيز 
شود و نيز افرادي که تمايل به عضويت ندارند خود 
را معرفي کنند تا با دريافت گذرنامه از ايران خارج 
شوند. با اين اقدام، ش��اه البته ديگر نمي توانست به 
داشتن يک نظام سياسي پارلماني تظاهر کند ولي 
حقيقت اين است که قبًا هم چنين ادعايي از جانب 
ش��اه پذيرفته نبود چراکه وقتي کنترل مجلس را 
ساواک به دست داش��ت و نمايندگانش نيز با رأي 
آزاد مردم انتخاب نمي ش��دند، ادع��اي وجود يک 
نظام سياسي پارلماني در کش��ور واقعاً محمل بود. 
شيوه  عضوگيري رس��تاخيز به اين ش��کل بود که 
دفتر ثبت نام را در ادارات و س��ازمان هاي گوناگون 
مي گرداندند تا همه اس��م خود را در آن بنويسند و 
اشخاصي هم که کار خصوصي داشتند موظف بودند 
با مراجعه به شعبات حزب رستاخيز، در آن ثبت نام 
کنند. به اين ترتيب، گرچه فقط در عرض چند ماه، 
عده  زيادي ظاهراً به عضويت رستاخيز درآمدند و 
اين حزب وزنه  س��نگيني در عرصه  سياس��ت شد، 
اما گفتني اس��ت که رس��تاخيز به  رغم تعداد کثير 
اعضايش، از کمترين حمايت مردمي برخوردار نبود 
و در حقيقت حالت انجمن فرصت طلبان سياسي را 
داشت که در آن عده اي دور هم مي نشستند و کاري 
جز تدوين وظايف حزب و س��تايش از اعمال ش��اه 

انجام نمي دادند.«
روي ديگر سلسله  استبداد، بي اعتنايي به مقررات و 
قوانين بود. جعفر شريف  امامي در اين خصوص در 

خاطرات خود آورده است:

» مي دانيد، به تدريج که شاه دوام سلطنت و دولتش 
زيادتر شد، مغرورتر شد. اينها موجب شد که دقت او 
در اجراي قوانين کمتر و به قانون بي اعتناتر بش��ود. 
ديگر احتياجي به اجراي قانون نمي ديد، حزب واحد 
رستاخيز درس��ت ش��ده بود و هر دو مجلس شورا و 
سنا عضو رس��تاخيز بودند، رئيس حزب هم رئيس 
دولت بود و اينها اص��ًا به کل��ي، تمامش برخاف 

قانون اساسي بود.« 
  ع�دم تحم�ل فعاليت ه�اي داخل�ي حزب 

رستاخيز!
جالب آنکه شاه حتي حزب رستاخيز و گفت وگوي 
درون آن را هم تحمل نکرد و به قول فريدون هويدا با 

مناظرات درون حزبي نيز مخالفت کرد:
» شاه پس از حزب رستاخيز و قول و قرارهايش راجع 
به آزادي گفتار در داخل حزب، ناگهان مطلب را به 
صورتي ديگر عنوان کرد و گفت: » به هيچ وجه نبايد 
در حزب حرف هاي مخالفت آميز از کس��ي شنيده 
ش��ود« و با اين ضدونقيض گويي خود، تش��کياتي 
را که اصًا پايگاهي در ميان مردم نداش��ت بيش از 
حد انتظار به ضعف کشاند. با چنين اوضاعي تقريباً 
مي ش��ود گفت در هيچ بخش��ي از جامع��ه نبود که 
نشانه هاي سرکشي و ناآرامي در آن پديد نيامده باشد 
و تمامي خارجي ها نيز که از ايران ديدن مي کردند، 
ضمن توجه به پيش��رفت هاي مادي کشور، همواره 
از اين مس��ئله حيرت زده بودند که چرا مردم ايران، 
اين همه نسبت به اوضاع کشور و مشارکت در امور، 

بي اعتنا و بي عاقه هستند.«
اين گونه بود که باور آزادي حتي براي فردي مانند 
مينو صميمي که از کارگزاران دربار محسوب مي شد، 

دشوار مي آمد:
» موقعي که مي شنيدم ما در کش��ور از آزادي حق 
رأي ب��راي انتخ��اب وکاي مجل��س برخورداريم 
ي��ا مي گفتند زنان با اس��تفاده از آزادي اعطا ش��ده 
مي توانند در انتخابات ش��رکت کنند، بافاصله اين 
س��ؤال به ذهنم مي آمد که اصواً وقتي» س��اواک« 
همه  نمايندگان مجلس را برمي گزيند، چگونه امکان 
دارد کسي مس��ئله  وجود »آزادي حق رأي« را باور 

داشته باشد؟«
  وكيان انتصابِي شه فرموده!

در چنين ش��رايطي انتخابات معنايي جز انتصابات 
نخواهد داش��ت. ملکه پهلوي در خاط��رات خود به 

نمونه اي از اين انتخابات اشاره کرده است:
» من يادم هست که قبل از انتخابات، قوام به حضور 
محمدرض��ا آمد و با خ��ودش ليس��ت بلندباايي از 
اسامي کساني که قرار بود وکيل شوند همراه آورد! 
قوام مي خواست به محمدرضا نشان بدهد که براي 
انتخاب نمايندگان مجلس ش��وراي  ملي، حاضر به 
مشاوره و رايزني با شاه مملکت مي باشد. محمدرضا 
پس از مطالعه  ليست کانديدا ها،  اسم چند نفر را خط 
زد. اس��امي همه را به ياد ندارم اما مطمئن هس��تم 
که روي اسامي عميدي نوري، حس��ن ارسنجاني و 
فروزش را خط زد و گفت: انتخاب اين اش��خاص به 

صاح مملکت نيست!«
حال، اگر در کل انتخاب��ات، چند موردي هم خاف 
نظر شاه برگزيده مي شدند مشکل به گونه اي اساسي 
حل و فصل مي گرديد. جعفر ش��ريف امامي در اين 

باره مي گويد:
» در انتخابات مجلس بيستم اعليحضرت فرمودند: 
خوب است با کس��اني که انتخاب شده اند مشورتي 
بکنيم و ببينيم آي��ا انتخابات را نگه داري��م يا آن را 
لغو کنيم و از نو انتخابات بشود. به هر حال صحبت 
کرديم و نظر داده ش��د که انتخابات مجلس بيستم 

منحل بشود.« 
با توجه به اين واقعيت ها بود که داوطلبان نمايندگي 
مجلس ش��ورا بايد گزينش خود را در رضايت ش��اه 
جس��ت وجو مي کردن��د و ن��ه اراده  مردم. حس��ين 

فردوست در اين خصوص چنين نوشته است:
» مصباح زاده، رئيس مؤسس��ه  کيهان، فرد بس��يار 
مقام پرس��تي بود. يک بار ديگر به من مراجعه کرد و 

فري�دون هويدا: »متأس�فانه غ�رور و 
تكبر شاه طي همين مراسم تاج گذاري 
نيز ظهور ك�رد و به جاي آنكه توس�ط 
نماينده اي از س�وي مردم تاج بر س�ر 
بگذارد، خود تاج را برداش�ت و بر سر 
نه�اد، در حالي ك�ه با اي�ن كار حداقل 
مي توانس�ت ب�ه صورت�ي س�مبليك 
نش�ان ده�د ك�ه ع�اوه ب�ر مق�ام 
موروث�ي، منتخ�ب ملت نيز هس�ت« 
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روايت ها و تحليل هاي درباريان از سرشت استبدادي پهلوي دوم

عقده گردن فرازي و ديگر هيچ!

كر
يش

ال ن
حص

ست
انه ا

ارخ
 از ك

ديد
ه باز

شي
ر حا

ی د
هلو

ضا پ
در

حم
    م

خواستار شد که از بندرعباس وکيل شود) براي 
دوره  چهاردهم(، به محمدرضا گفتم و قرار شد 
که با فرمانده ژندارم��ري منطقه هماهنگ کنم. 
مصباح زاده گفت که فرمانده ژندارمري را که يک 
سرهنگ بود نزد من آورد. گويا قبًا او را ديده بود 
و روابط خوبي داش��تند، به سرهنگ فوق گفتم 
که دستور اعليحضرت است که به ايشان کمک 
کنيد تا رأي بياورد. س��رهنگ هم گفت: اطاعت 
مي ش��ود! ولي ظاهراً همان موق��ع انگليس فرد 
ديگري را کانديدا کرده بود ) عبداه گله داري( 
و مصباح زاده موفق نشد ولي در دوره هاي بعد با 

توصيه  محمدرضا توانست به مجلس راه يابد.«
و يا نمونه اي ديگر از زبان فريده ديبا:

» گفت��م که پروي��ن اباصلت��ي که م��ا او را پري 
مي ناميديم، او هم در حلقه  دوستان ما قرار داشت. 
پري يک زن روزنامه نگار و سردبير يک مجله  زنانه 
بود که بعدها به نمايندگي مجلس ش��وراي  ملي 
انتخاب شد. رفتن پري به مجلس با حمايت من 
انجام ش��د. من به فرح گفتم و فرح به وزيرکشور 
دستور داد تا نام پري به عنوان نماينده  تهران در 
مجلس اعام ش��ود! مردم در انتخابات يا شرکت 
نمي کردند يا تعداد ش��رکت کنندگان فوق العاده 
ناچيز بود. اگرچه انتخابات برگزار مي شد، اما من 
مي دانستم که اسامي کساني که بايد به مجلس 
بروند از سوي نخس��ت وزير به اطاع محمدرضا 
مي رسد و محمدرضا اسامي عده اي را خط مي زند 
و عده اي را تأييد مي کند. اين اس��امي را ساواک 
تهيه مي کرد و تاش س��اواک بر اي��ن بود که در 
شهرها و شهرستان ها بگردد و افرادي را پيدا کند 
که ضمن وفاداري به نظام حکومتي، پسنديدگي 
محلي هم داشته باشند. ساواک فهرست نهايي را 
به نخست وزيري مي داد و نخس��ت وزير هم نظر 
خودش را اعمال مي کرد و براي تصميم گيري به 
محمدرضا مي داد. از سال1350به بعد، محمدرضا 
نظر فرح را هم مي پرسيد و فرح دست کم در مورد 
انتخاب زنان به نمايندگي مجلس يا س��ناتوري 
مجلس س��نا حرف آخر را مي زد. من از اين نفوذ 
اس��تفاده کردم و پري را که محبوبيت زيادي در 
ميان رجال سياسي و افراد متنفذ و حتي درباريان 

داشت، به مجلس فرستادم.«
و نمونه ديگر را در اين زمينه از زبان شريف امامي 

مي شنويم:
» آخر خود ايش��ان) ش��اه( تصميم  مي گرفتند 
که چه کس��اني نامزد وکالت مجلس باش��ند و 
چه کساني نباش��ند و در حقيقت، نمايندگان را 

خودشان دستچين مي کردند.« 
  يك نفر همه كاره و همه ملت هيچ كاره!

مينو صميمي در خاطرات خود، مراحل و فرآيند 
تبديل محمدرضا پهل��وي به يک حاکم مطلق و 

خودکامه را اينگونه بيان کرده است: 
» دوران حکومت مطلقه  ش��اه از س��ال 1965، 
همزمان با نخس��ت وزيري» اميرعباس هويدا« 
آغاز ش��د و از آن به بعد بود که ش��اه با به دست 
گرفتن سررش��ته  تمام امور کش��ور، پارلمان را 
نيز به ارگاني بي خاصي��ت و مطيع اوامر خويش 
تبديل کرد. کس��اني که در دوره  نخست وزيري 
هويدا به رياست دو مجلس ايران برگزيده شدند؛ 
عبداه رياضي) رئيس مجلس ش��وراي ملي( و 
جعفر شريف امامي) رئيس مجلس سنا(، هر دو از 
افرادي بودند که به جاي توجه به خواست ملت، 
وظيفه اي براي خود جز اطاعت و بندگي نسبت به 
شاه نمي شناختند و از خود شخصيت و حيثيتي 
نداشتند. در ارگان هاي ديگر کشور نيز وضع به 
همين منوال بود. رياس��ت شرکت نفت به دکتر 
منوچهر اقبال سپرده شد که خود را غام جان نثار 
ش��اه مي دانس��ت. ژنرال محمد خاتمي) شوهر 
فاطمه پهلوي، خواهرشاه( به فرماندهي نيروي 
هوايي رس��يد و مهرداد پهلبد)ش��وهر ش��مس 
پهلوي، خواهر ديگر شاه( به سمت وزير فرهنگ 
و هنر منصوب شد. بقيه  مشاغل کليدي، اعم از 
کش��وري و لش��کري نيز در اختيار کساني قرار 
گرفت که ضمن ملزم دانس��تن خود در اطاعت 
از ش��اه، به عنوان »حاکم و خدايگ��ان مطلق« 
همواره آماده  کرنش و تعظيم در مقابل او و اجراي 

فرامينش بودند.«
صميمي در ادامه چنين مي نويسد:

» نتيج��ه تملق گويي ه��اي بي ح��د همي��ن 
مقام��ات بود که ش��اه را ب��ه ه��وس انداخت تا 
در س��ال 1967 مراس��م مجلل تاج گذاري، در 
س��ال 1971 جش��ن هاي عظيم تخت جمشيد 
يا در موقعيت ه��اي ديگر برنامه ه��اي پرهزينه 
و جاه طلبان��ه را ب��ه اج��را درآورد و ب��ه دنبال 
برگزاري چنين مراسم و جشن هايي بود که شاه 

باورش ش��د واقعاً مي تواند اي��ران را بدون توجه 
به نارس��ايي هاي موجود، به صورت يک کش��ور 
متمدن امروزي درآورد. ضمناً عارضه  چاپلوسي 
نسبت به شاه چنان فراگير بود که مقامات کشور 
شهبانو را نيز از اين امر بي نصيب نمي گذاشتند 
و هم��واره او را به خصوص از زماني که توس��ط 
ش��اه لقب نايب الس��لطنه گرفت، به چشم بتي 
مي نگريس��تند که مي بايس��ت در مقابلش جز 
تعظيم و تکريم ک��ار ديگري انج��ام ندهند. در 
حالي که خيل چاپلوسان در مقابل شاه و ملکه و 
خانواده  سلطنتي، وظيفه اي جز نوکري و اطاعت 
محض براي خ��ود نمي ش��ناختند، همان ها در 
برابر ملت ايران چن��ان زورمدارانه و قدرتمندانه 
رفتار مي کردند که نتيجه اي از آن جز پريشاني 
و س��ردرگمي مردم به بار نمي آم��د. اين موضع 
البته به اج��راي اصل»تفرقه بين��داز و حکومت 
کن« نيز مربوط مي ش��د که مس��تقيماً از ش��اه 
منشأ مي گرفت و عاملي بود در جهت ممانعت از 
همبستگي بين وزرا و مقامات حاکم بر کشور، تا 
به اين وسيله سلطنت شاه از خطر اتحاد دولت و 

ملت مصون بماند.« 
جدايي محمدرضا پهلوي از مردم تا آن حد پيش 
رفت که حتي از پذيرش نمادين مردم و نقش آنها 
در سلطنت خود سر باز زد. فريدون هويدا در اين 

رابطه مي نويسد:
»متأسفانه غرور و تکبر ش��اه طي همين مراسم 
تاج گذاري نيز ظهور کرد و به جاي آنکه توس��ط 
نماينده اي از سوي مردم تاج بر سر بگذارد، خود 
تاج را برداشت و بر س��ر نهاد، در حالي که با اين 
کار حداقل مي توانس��ت به صورتي س��مبليک 
نش��ان دهد که عاوه بر مقام موروثي، منتخب 

ملت نيز هست.« 
  اوهام برخاسته از غرور و نخوت

خياات و اوهام برخاسته از غرور و نخوت، آنچنان 
ذهن محمدرضا را به خود مش��غول ساخته بود 
که بنا به گفته  فريده ديبا، شاه ديگر سخن هيچ 

ناصحي را نمي شنيد:
»در اي��ن س��ال هاي پايان��ي عم��ر س��لطنت، 
ب��ه خص��وص بع��د از س��ال هاي 1350 و پس 
از جش��ن هاي 2هزار و 500س��اله، محمدرضا 
ديگر خويش��تن را آدمي زميني و مانند ديگران 
نمي ديد. در مناس��بت هاي مختل��ف، حتي در 
مجام��ع و محافل و ماقات ه��اي عمومي، خود 
را يک انس��ان ويژه و نظرکرده که مورد حمايت 
نيروهاي ماوراي زميني است، معرفي مي کرد و 
گاهي اوقات با ما از خواب ها و رؤياهايش صحبت 
مي ک��رد و مي گف��ت مطمئن اس��ت نيروهاي 
ماوراء الطبيعه رسالت شاهنشاهي را بر دوش او 
گذاشته اند. در اين اواخر )10سال آخر سلطنت(، 
به حرف هيچ خيرخواه و مصلحي گوش نمي کرد 
و همه را احمق و کودن و ابله و نادان و بي اطاع 
و عقب افتاده مي ديد. طفلک ب��رادرزاده  عزيزم 
رضا)قطبي( که فردي حاذق و مطلع و دلس��وز 
بود، پيوسته نسبت به دور ش��دن محمدرضا از 
واقعيت هاي اجتماعي ايران به او هشدار مي داد، 
اما محمدرضا پس از آنکه يکي دو بار عريضه هاي 
رضاي عزيز)قطب��ي( را ماحظه ک��رد، به فرح 
گفت: به اين جوج��ه توده اي بگويي��د ديگر در 
امور سياس��ي دخالت نکند. محمدرضا هرکس 
را که نمي پس��نديد توده اي يا ديوانه مي ناميد. 
هيچ نداي مخالفي را تحمل نمي کرد. بس��ياري 
از رهبران جهان را هم تحقي��ر مي کرد و ديوانه 
و ابله و نادان مي خواند. در باد کردن محمدرضا 
و تخري��ب ذهن و روان او، رهب��ران خارجي هم 

سهمي عمده داشتند.« 
  روايت سازمان سيا از يك ماليخوليا!

سرپوش نهادن بر چنين روحياتي امکانپذير نبود 
و کار به آنجا رس��يد که حتي سازمان»سيا« نيز 
بر اين مفسده  سياسي محمدرضا پهلوي انگشت 

نهاد. فريدون هويدا مي نويسد:
»توهمات عظمت گرايانه  ش��اه به قدري او را از 
حقايق دور س��اخته بود که حتي س��ازمان سيا 
نيز ضمن گزارش محرمانه اي در س��ال 1355 
شاه را به عنوان مردي که خطرات ناشي از عقده  
خودبزرگ بين��ي او را تهدي��د مي کند، توصيف 
کرده بود. شاه آنچنان اسير خيالبافي هاي خود 
بود که تا آخرين سال سلطنتش باز هم از تکرار 
اين مطلب فروگذار نمي ک��رد که ايران را تا قبل 
از آغاز هزاره  س��وم جزو »پنج ق��درت صنعتي 
جهان« درمي آورد و کاري خواهد کرد که تمدن 
بزرگش براي جهان سوم و کشورهاي غربي_ که 
به عقيده  وي در حال فروپاشي بودند_ مدل قرار 
گيرد. . . ولي گرفتاري عمده  شاه در راه رسيدن 
به تمدن بزرگ، اين بود که در جريان برنامه هاي 
صنعتي کردن ايران، توازن اقتصادي کشور را به 
هم ريخت و اشتهاي س��يري ناپذيرش در خريد 
تس��ليحات آنچنان درآمدهاي نفت را بلعيد که 
ديگر جايي براي امور توليدي باقي نگذاشت. شاه 
به صورتي ديوانه وار عاشق افکار خود بود و افکار 
او هم آنقدر حالت س��اده لوحانه داش��ت که گاه 

شکلي خطرناک به خود مي گرفت.« 
چنين روحياتي بر ش��خصيت و رفتار اطرافيان 
شاه و درباريان تأثيرات عميقي بر جاي نهاده بود. 

فريدون هويدا در اين رابطه معتقد است:
»روش زمامداري ش��اه به گونه اي ب��ود که اکثر 
تصميم ها را شخصاً مي گرفت و به همين خاطر 
چنان جوي به وجود آورده ب��ود که هيچ کس، 
حتي نزديک ترين مش��اورانش هم جرئت انتقاد 
از او را به خ��ود نمي دادن��د و وزراي کابينه نيز 
براي آنکه از خشم شاه درامان بمانند، در موارد 
متعددي ترجيح مي دادند هر مسئله اي را هر قدر 
هم ناچي��ز و پيش پا افتاده باش��د قبًا به اطاع 

 

او برسانند.« 

 شاهد توحيدي
کتابي ک��ه ه��م اينک در 
معرفي آن سخن مي رود، 
مي کوش��د بخش هاي��ي 
از زندگ��ي عبرت آم��وز 
رضاخ��ان پهل��وي را ب��ه 
تصوير بکش��د. آش��نايي 
ب��ا ش��خصيت رضاخان و 
مراحل زندگي اش، تصوير 
روشني از وضعيت اسفبار 
اي��ران در دوران حکومت 
شاهنش��اهي) بااخص دوران قاجار و پهلوي( را به 
مخاطب ارائه مي دهد. خواننده با مطالعه  اين کتاب 
خواهد ديد چگونه يک قزاق دون پايه که حتي سواد 
خواندن و نوشتن هم ندارد، تنها به خاطر خشونتي 
که در سرکوب نهضت هاي اعتراضي مردم کشورش 
از خود نشان مي دهد، به سرعت مدارج ترقي را طي 
مي کند و از پايين ترين مراتب نظامي گري، با انتخاب 

مستقيم انگليسي ها به پادشاهي مي رسد. 
دوران حکومت پهل��وي) رض��ا و محمدرضا( که با 
سرعت گرفتن پيشرفت فناوري و صنعت در غرب 
مصادف بود، بيش از50 سال به طول انجاميد. اين 
زمان بسيار طواني، با سياست هاي استعمارگران 
به دوران سياه عقب ماندگي و تحقير ايرانيان تبديل 
گش��ت. نيم قرن از عم��ر طايي کش��ور عزيزمان 
که مي توانس��ت قري��ن بزرگ تري��ن موفقيت ها و 
افتخارات براي ايران باشد، زير چکمه هاي رضاخان 
و وادادگي هاي پس��رش محمدرضا در مقابل غرب، 
بر باد رفت. در پايان اين سرگذش��ت تأسف برانگيز 
خواهيد ديد که چطور رضاخان به دس��تور اربابان 
انگليسي اش، تحقير شده و مستأصل، کشور را ترک 
مي کند و در غربت، مرگ او را درمي يابد. آري، شايد 
باورش براي نسل جديد سخت باشد، اما روزگاري 
نه چندان دور بر اين کشور مظلوم کساني همچون 
رضاخان حکومت کرده اند!در آغازين بخش از اين 
اثر، درب��اره چگونگي تولد و نش��و و نماي رضاخان 

چنين آمده است: 
»ملک الشعراي بهار در جلد اول تاريخ مختصر احزاب 

سياسي چنين نگاشته است: رضاخان ميرپنجه، پسر 
داداش بيک افسر سوادکوهي از ايل پااني بود. نام 
اين طايفه در تاريخ خاني طبع پتروگراد برده شده 
است. . . در بارفروش) بابل( از مرحوم ميرزا محمود 
رئيس که مردي معّمر و فاضل و درويش بود شنيدم 
که مي گفت: شاه) يعني رضاشاه( از ايل پااني است 
و بين پااني و پهلوي قرابت لفظي عجيبي موجود 
است اّما گمان ندارم خود ش��اه ملتفت نام عشيره  
خود ب��وده و اين اس��م خانوادگي يعن��ي پهلوي را 
بدين مناسبت انتخاب کرده باشد. محمود محمود، 
نويسنده و مورخ معاصر، همان کسي است که پيش 
از رضا پهلوي نام محمود پهل��وي را برگزيده بوده 
اس��ت اما نام فاميلش را براي رضاش��اه گرفتند و او 
به تکرار نام کوچکش محمود بس��نده کرد. دهکده  
آاش��ت) زادگاه رضاش��اه( در آغاز قرن سيزدهم 
هجري کمتر از هزار نفر جمعيت داشت. مشهورترين 
ساکنان اين دهکده فرزندان مرادعلي خان بودند که 
عباس��علي خان و چراغعلي خان و فضل اه خان نام 
داشتند. عباس��علي خان چون به س��ن بلوغ رسيد 
به ارتش پيوس��ت و جزو هنگ هفتم سوادکوه شد. 
مدتي رئيس نظميه  بابل کنار ش��د که آن زمان به 
درازکاه معروف بود. در اوايل حکومت ناصر الدين 
ش��اه با درجه  نايبي به همراه حسام السلطنه بر سر 
مس��ئله  هرات در جنگ با افغان ها شرکت کرد. اين 
جنگ به شکست سپاه ايران انجاميد و هرات در اثر 
بي کفايتي س��ردمداران حکومت قاجار و به موجب 
عهدنامه  پاريس که در س��ال1273 ق منعقد شد، 
براي هميش��ه از خاک ايران جدا شد و تحت قلمرو 
افغانستان درآمد. عباس��علي خان در دوران زندگي 
چندبار ازدواج کرد. خانم کوچک يکي از زنان او بود 
که در بابل کنار حضور داشت. او صاحب پنج فرزند 
شد. هما خانم، همس��ر ديگر عباسعلي هم صاحب 
هفت فرزند بوده است. رضاخان حاصل ازدواج او با 
زني به نام نوش آفرين خانم اس��ت. اين زن که اهل 
قفقاز بود در زمان فتحعلي شاه قاجار و پس از اشغال 
بسياري از شهرهاي ايران توسط روس ها به شمال 
ايران مهاجرت کرد. اقدام عباسعلي خان در ازدواج 
با اين زن گرجي، تعجب مردم اهالي را برانگيخت و 
حتي موجب انزجار آنان از او گشت. اين امري خاف 
عادت به شمار مي رفت و موجب شد که خانواده او 

تحت فشار قرار گيرند.« 

به بهانه انتشار اثر تاريخي- 
پژوهشي»سرگذشت ديكتاتور«

پيشينه يك قزاق دون پايه! 
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ظه�ور و تجل�ي اس�تبداد در يك 
جامعه به ش�كل ايجاد محدوديت 
ي�ا حت�ي ممنوعيت در مش�اركت 
سياس�ي و اجتماعي مردم متبلور 
مي ش�ود و در نهايت، به مخالفت با 
نهاده�اي قانوني و حق�وق طبيعي 
مردم ختم مي گردد. ايران در عصر 
پهلوي اول و دوم در آش�كارترين 
ش�كل، ش�اهد تجل�ي اس�تبداد، 
س�لب آزادي ه�ا و حق�وق قانوني 
مردم بود و اي�ن امر از آنجا ناش�ي 
مي شد كه محمدرضا پهلوي اصواً 
براي مردم ايران ارزش�ي قائل نبود
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رهنمود

شناخت استعدادها
  ما خيلى از اس��تعدادها را كه در كش��ورمان 
وجود دارد نمى شناسيم؛ ميدان را باز كنيم براى 

اينكه اين استعدادها شناخته بشوند و بيايند.
  ما نياز داريم ب��ه اينكه پيش��رفت كنيم؛ ما 
احتي��اج داري��م. مى بينيم كه منش مس��تقل 
سياسى، اجتماعى و فكرى ملت ايران و جمهورى 
اسامى موجب مي ش��ود كه قدرتمندان دنيا، 
صاحبان قدرت هاى زورگو با ما دشمنى كنند؛ 
اين دش��منى در خيلى از جاها دارد خودش را 
بروز مي دهد. خب، وقتى اين  همه دشمنى با ما 
مي شود، بايد خودمان را تقويت كنيم و خودمان 

را به اقتدار ازم برسانيم. 
بيانات رهبر انقاب در جمع نخبگان- 
مهر ۹۳

  مترجم:علي طالبي
در حالي ك�ه پرندگان به ط�ور طبيعي 
قادر به درك ميدان مغناطيسي زمين 
هستند و از آن براي جهت يابي استفاده 
مي كنند، انس�ان ها تاكن�ون موفق به 
همانندس�ازي اين ويژگي نش�ده اند. 
محققان در آلمان نوعي پوست الكترونيك 
با قابليت حساسيت مغناطيسي ساخته اند 
كه به قدر كافي براي تشخيص و ديجيتالي 
كردن حركت بدن در ميدان مغناطيسي 
زمين كاربرد دارد. از آنجايي كه اين پوست 
الكترونيكي بس��يار نازك و قابل انعطاف 
است به راحتي به پوست انسان مي چسبد 
و نمونه اي زيستي از يك جهت ياب را به 

وجود مي آورد. 
اين پوست نه تنها به افراد داراي مشكل 
جهت ياب��ي كمك مي كند، بلكه س��بب 
تسهيل اثر متقابل اشيا در واقعيت مجازي 
و افزوده مي شود. فقط كافي است دست 

خود را به چپ بكشيد، پانداي مجازي به 
طرف قسمت پايين س��مت چپ شروع 
به حرك��ت مي كند. دس��ت خ��ود را به 
سمت راست بكش��يد، مي توانيد صورت 
حيوانات را كه به رنگ سياه و سفيد است 
به جهت مخالف بكش��يد. آنچه 16 سال 
پيش علمي- تخيلي محس��وب مي شد، 
اكنون به لطف محققان به واقعيت تبديل 
شده اس��ت. نه دس��تكش هاي بزرگ، نه 
عينك هاي س��نگين و نه سيس��تم هاي 
دوربين پيچيده به هيچ يك براي كنترل 

مسير پاندا نيازي نيست. 
حس��گرها كه نواره��اي فوق ن��ازك از 
جنس آلي��اژي مغناطيس��ي از نيكل و 
آهن هس��تند، بر اس��اس اث��ر مقاومت 
مغناطيسي آنيزوتروپيك)ناهمسان گرد( 
كار مي كنند، همانطور كه محققان شرح 
مي دهند:»اين يعني مقاومت الكتريكي 
اين ايه ها بسته به جهت يابي آنها نسبت 

به مي��دان مغناطيس��ي بيرون��ي تغيير 
مي كند. براي ت��راز كردن آنه��ا به طور 
ويژه با مي��دان مغناطيس��ي زمين، اين 
نوارهاي فرومغناطيس��ي را با قطعاتي از 
مواد رسانا در اين مورد طا تزئين كرديم 
كه در زاويه 45 درجه تنظيم مي ش��ود، 
بنابراين جري��ان الكتريكي فقط در اين 
زاويه مي تواند جاري ش��ود كه واكنش 
حس��گر را به گونه اي تغيير مي دهد كه 
در اط��راف ميدان هاي بس��يار كوچك 
بيشترين حساس��يت را داش��ته باشد. 
زماني كه حسگرها به سمت شمال باشند 
ولت��اژ در قوي ترين حال��ت و زماني كه 
حسگرها به سمت جنوب باشند ولتاژ در 
ضعيف ترين حالت است.« محققان براي 
اثبات اينكه ايده ش��ان در شرايط عملي 
كار مي كن��د، آزمايش هايي را در فضاي 

باز انجام داده اند. 
در اين آزمايش ها ك��ه روي پاندا انجام 

داده اند، اشاره رو به شمال با جابه جايي 
پاندا به سمت چپ و اشاره رو به جنوب 
با حركت به سمت راس��ت متناظر بود. 
هنگامي كه دست روي قسمت سمت چپ 
قرار مي گرفت، يعني شمال مغناطيسي، 
پاندا در دنياي مجازي شروع به حركت 
در آن مسير مي كرد. هنگامي كه دست 
در جهت مخالف كش��يده مي شد، پاندا 
روي پاش��نه خود مي چرخيد. »دنيس 
ماراكف« محقق اين طرح مي گويد: »ما 
قادر به انتقال محرك هاي ژئومغناطيسي 
واقعي مستقيماً در قلمرو مجازي بوديم.« 
آنجايي كه حسگرها مي توانند در مقابل 
خم ش��دن و چرخانيده ش��دن بدون از 
دس��ت دادن عملكرد خود تحمل كنند. 
محققان قابليت كاربرد عملي باايي در 
حسگرهايشان مي بينند نه فقط به عنوان 
راهي براي دستيابي به واقعيت مجازي. 
منبع: ساينس ديلي

روز
وير 

تص

محققان دانش��گاه صنعتي اميركبير موفق به ساخت 
رگ هاي مصنوعي ش��دند ك��ه از قابلي��ت رگ زايي 
برخوردار هستند. نغمه عرب زاده، مجري طرح در اين 
باره اظهار كرد: در برخي از بيماري ها مانند بيماري هاي 
قلبي و عروقي يا س��اير تروماها، رگ ها از بين مي روند 

كه در اين صورت نمي ت��وان از خود فرد رگي دريافت 
كرد. رگ هاي مصنوعي ك��ه در اين زمينه به كار برده 
مي شوند، بايد قابليت سازگاري با بدن را داشته باشند. 
بر اين اس��اس رگ هاي مصنوعي ب��ا دو كاربرد توليد 
مي ش��وند. برخي از رگ هاي مصنوعي دائمي هستند 

و برخي ديگر صرفاً داربست هايي هستند كه بستري 
را براي ايجاد رگ زايي فراهم مي كنند. اين مطالعات 
تمرك��ز اصلي براي تولي��د رگ ه��اي مصنوعي براي 
رگ زايي است كه در تست هاي مربوط به انتقال خون 

به نتايج خوبي دست يافتيم. 

توليد رگ هاي مصنوعي به دست محققان داخلي

ساخت پوست الكترونيك با قابليت حساسيت مغناطيسي

فناوري

درمان بيماري حركت با كمك يك پيشاني بند!
اخي��راً متخصص��ان موفق به توس��عه 
يك پيش��اني بند راديكالي براي درمان 
بيماري حركت شده اند. اين پيشاني بند 
»OtoTech« ن��ام دارد و اكنون تنها 
نمونه اوليه آن معرفي ش��ده است. اين 
پيش��اني بند به دور سر بس��ته مي شود 
و ب��ا ارتعاش��ات خفيف��ي كه ارس��ال 
مي كن��د، نحوه درك مغ��ز از حركت را 
تغيير مي دهد. متخصصان معتقدند اين 
پيشاني بند مي تواند يك وسيله مناس��ب براي اعضاي ارتش كه آموزش هاي واقعيت مجازي را 
گذرانده اند، باشد. فرضيه كار اين است كه ارتعاش يك تحريك بي نظم و غيرواقعي براي رفتن به 
مغز ايجاد مي كند. احتمااً در مخچه، يك مكانيسم فيلتر كردن وجود دارد كه اطاعات حساس 
غيرضروري را فيلتر مي كند. بيماري حركت  يا يك عارضه حين مسافرت است كه سيستم تعادلي 
گوش داخلي دچار تغيير مي شود و عدم تطابق سيس��تم تعادلي گوش داخلي باعث ايجاد اقسام 
حفظ تعادلي بدن مي گردد. سرگيجه، تهوع، استفراغ و خستگي از نشانه هاي اين بيماري حركتي 
محسوب مي شود. عصب دهليزي حلزوني اطاعات تعادلي را از گوش داخلي به مغز منتقل مي كند. 
اين دستگاه به سادگي يك نويز سفيد پخش مي كند كه اين كار سبب مي شود بخشي از مغز كه 

مسئول بررسي اطاعات مربوط به تعادل است، عملكردش متوقف شود. 
----------------------------------------------------------------------

نخستين هواپيماي بدون سيستم پيشرانه ساخته شد
پژوهش��گران ام. آي. ت��ي در مطالع��ه 
اخيرش��ان موفق به س��اخت نخستين 
هواپيم��ا حال��ت جامد جهان ش��دند. 
هواپيم��اي مذكور در پرواز آزمايش��ي 
توانست مس��افت 6۰ متر را طي و ثابت 
كند بدون نيروهاي پيش��ران يا موتور 

جت نيز پرواز امكانپذير است. 
اين پرواز پيشرفتي در فناوري »باد يوني« 
به شمار مي آيد، زيرا در آن از يك ميدان 
الكتريكي قدرتمند براي توليد يون هاي متشكل از نيتروژن استفاده مي كنند كه اين يون ها نيز پس 
از خروج از هواپيما، نيروي رانش ايجاد مي كنند. سيم هاي قس��مت باايي بال اين هواپيما نيروي 
الكتريكي بالغ بر 6۰۰ وات برق دارند كه 4۰ هزار ولت انرژي ازطريق آنها عبور مي كنند و اين يك 
نيروي مناسب و كافي براي ايجاد »آبشارهاي الكتروني« است كه در نهايت مي تواند مولكول هاي هوا 
را در نزديكي سيم شارژ كند، سپس اين مولكول هاي شارژ شده در امتداد ميدان الكتريكي به سمت 
يك سيم دوم در عقب بال حركت  و در مسير حركت به مولكول هاي خنثي هوا برخورد مي كنند و 
انرژي را به آنها انتقال مي دهند. مولكول هاي خنثي هوا نيز از عقب هواپيما خارج شده و نيروي محرك 
را فراهم مي كنند. نتيجه اين عمليات يك سيستم پيشران است كه به طور كاماً الكتريكي، با صداي 
بسيار كم و با قدرت باا عمل مي كند. پهناي بال هواپيماي مذكور پنج متر و وزن آن 2/45كيلوگرم 
است. همچنين هواپيماي مذكور مجهز به يك پكيج باتري و يك مبدل قدرت بااست. پژوهشگران 

ام. آي. تي اميدوارند تا در آينده نزديك، دامنه و سرعت هواپيما را افزايش دهند. 

فضا

نقش عنكبوت در تحقيقات فضايي
يكي از آزمايش هايي كه در آزمايش��گاه 
مداري »اسكاي لب« و ايستگاه فضايي 
بين الملل��ي انجام ش��د، مطالع��ه  روي 
چگونگي تني��دن تار توس��ط عنكبوت 
است. كارشناسان سازمان فضايي ناسا دو 
عنكبوت در محفظه ويژه اي به ايستگاه 
فضاي��ي فرس��تادند. ه��دف علمي اين 
آزمايش بررس��ي هاي مختلفي از جمله 
تحقيق در مورد مكانيسم ساعت بيولوژيك بود. از آنجا كه عنكبوت ها مي توانند مدت طواني بدون 

آب و غذا زندگي كنند مدل حيواني خوبي براي اين آزمايش هم به شمار مي رفتند. 
سه روز قبل از پرتاب هر عنكبوت در يك اتاقك مخصوص قرار گرفتند. در »اسكاي لب« آزمايش زير 
نظر اون گاريوت، فضانورد محقق ايستگاه فضايي صورت گرفت و حركات آنها توسط يك دوربين 
فيلمبرداري مي شد. به نظر مي رس��د كه آرابا كامًا به محيط بي وزن خو گرفته است. همچنين 
فشارهاي ناشي از پرتاب بر توانايي عنكبوت جهت تنيدن تار تأثير منفي نمي گذارد البته ساختار 
فيزيكي تارهاي تنيده شده در فضا به طور قابل توجهي با آنچه روي زمين مي ساختند تفاوت داشت. 
در مجموع نازك تر بود و در عين حال تغيير ضخامت داشت به طوري كه در بعضي از نقاط نازك تر و 
در برخي ديگر ضخيم تر بود، در صورتي كه تار عنكبوت روي زمين، يكنواخت است. آزمايش روي 
رفتار عنكبوت بعدها در جريان سفرهاي مداري كيهان پيماي شاتل همچنين در ايستگاه فضايي 
بين المللي ادامه يافت، زيرا به طور كلي دانشمندان معتقدند تار عنكبوت يك فيبر سبك اما در عين 

حال با توانايي كشش زياد است و مي تواند بدون پاره شدن تا 4۰ درصد طول خود كشيده شود. 

پزشکي

دستاورد

 انقاب در جراحي زانو 
 با هيدروژل چسبناك

 ابداعي دانشمند ايراني
دانش��مندان در س��وئيس با همكاري »پيمان 
كرمي« دانش��مند ايراني، يك هيدروژل جديد 
ابداع كرده اند كه به بافت آسيب ديده مي چسبد 
و با هدايت س��لول هاي ترميم كنن��ده به ناحيه 
آسيب ديده، آن را براي مدت طواني محافظت 
مي كن��د. دو تي��م از محققان يك م��اده ايجاد 
كرده اند كه مي تواند غضروف هاي آسيب ديده 
را به طور مؤثر بهبود بخشد. وقتي يك غضروف 
آس��يب مي بيند، نياز به بيشترين كمك ممكن 
دارد. غض��روف همانن��د ديگر بافت ه��اي نرم، 
خودش را بازيابي نمي كند، بنابراين هر آسيبي به 
اين بافت، نياز به مداخله پزشكي دارد. به همين 
دليل، دانش��مندان پيوس��ته به دنبال روش ها 
و م��واد بهتر ب��راي درمان آس��يب هاي مرتبط 
با غضروف هس��تند و يك��ي از تكنيك هايي كه 
آنها به تازگي به آن دست يافته اند، تزريق مواد 
هيدروژل حاوي داروهاي مفيد يا س��لول هاي 
ترميم كنن��ده ب��ه نقاط آس��يب ديده اس��ت. 
مشكل اين روش اين اس��ت كه هيدروژل هاي 
تجاري در دس��ترس، هنگام حرك��ت بيمار در 
جاي خود باقي نمي مانند. پزشكان بايد از غشا 
براي نگه��داري آنها در محل اس��تفاده كنند و 
اين غش��اها روي بافت قرار گيرند. با اين حال، 
ماده ابداعي محققان مؤسس��ه ل��وزان، به طور 
طبيعي به بافت نرم مي چسبد. اگر اين ماده را با 
سلول هاي ترميمي يا دارو همراه كنيد، مي تواند 
غضروف هاي آس��يب ديده را درم��ان كند. اين 
محققان همچنين ثابت كرده اند اين هيدروژل 
مي تواند به چند نوع بافت متصل ش��ود. آنها در 
گام بعدي قصد دارند اين هيدروژل را با عوامل 
مختلفي كه معمواً براي درمان و در برنامه هاي 

خاصي استفاده مي شوند، همراه كنند. 

عرضه نسل جديد 
ايمپلنت هاي استخواني نانو 
ساختار حافظه دار در كشور

پژوهشگران دانشگاه شهيد چمران اهواز با اعمال 
يك نانوپوشش زيس��ت فعال روي يك نوع آلياژ 
فلزي حافظه دار، نسل جديدي از ايمپلنت هاي 

استخواني را عرضه كردند. 
مهندس مس��عود س��بزي با اش��اره به خواص 
مناسب آلياژ نيكل- تيتانيوم در خصوص موانع 
موجود بر سر راه توسعه  هر چه بيشتر اين آلياژ 
در حوزه  ساخت ايمپلنت هاي استخواني گفت: 
آلياژه��اي حافظه دار ني��كل- تيتانيوم به دليل 
خواص منحصربه فرد از جمل��ه رفتار مكانيكي 
مشابه با بافت استخوان، كاربردهاي گسترده اي 
در زمينه  ساخت كاشتني هاي ارتوپدي ، دنداني 
و همچنين مفاصل مصنوعي يافته اند، اما به  رغم 
اين ويژگي هاي مثبت، مشكل بزرگ اين آلياژها 
يعني حضور و آزادس��ازي يون س��مي نيكل را 
نمي ت��وان ناديده گرفت. نيكل ع��اوه بر ايجاد 
حساسيت براي بدن موجب كاهش نرخ تكثير 
س��لول هاي اس��تخواني و متعاق��ب آن كاهش 

سرعت ترميم استخوان مي شود. 

 دستاورد

ابداع جايگزين براي ديسك بين مهره اي
پژوهشگران موفق شدند با كمك مهندسي زيستي، جايگزيني براي ديسك بين مهره اي آسيب ديده 
ابداع كنند. از بين رفتن ديسك بين مهره اي مي تواند ناشي از باا رفتن سن، تصادف يا مواردي از اين 
دست باشد و به كمردرد شديد منجر ش��ود. با وجود ابداع ديسك هاي كامًا مصنوعي براي رفع اين 
مشكل، بررسي جديدي روي بزها صورت گرفته است تا شايد راه بهتري نيز براي درمان آن وجود داشته 
باشد. اگرچه جايگزين كردن ديسك هاي بين مهره اي آسيب ديده با انواع مصنوعي آن به تسكين درد 
كمك مي كند، اما دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا )UPenn( معتقدند اين ايمپلنت ها، عملكرد يا 
حركات ديسك بين مهره اي واقعي را ندارند يا فاقد دوام كافي هستند. به همين دليل تصميم گرفتند 
با كمك مهندسي زيستي، ديسك هاي متفاوتي ارائه دهند. اين ديسك ها ابتدا با استفاده از سلول هاي 
بنيادي يك حيوان آزمايشگاهي ساخته شدند و سپس دانشمندان آنها را به ماتريس چارچوب مانندي 
اضافه كردند كه از جنس هيدروژل و پليمر بود. تكثير سلول هاي بنيادي، درون ماتريس ادامه يافت و 
ماتريس به تدريج جايگزين غضروف واقعي شد. نتيجه نهايي اين فرآيند، ديسكي بود كه از غضروف 
خود حيوان تشكيل شده و مي تواند جايگزين يكي از ديس��ك هاي كنوني آنها شود. پيشتر نيز يك 
ديسك در اندازه مينياتوري ساخته شد كه در ستون فقرات موش صحرايي قرار گرفت و پس از پنج 
هفته عملكرد موفقيت آميزي داشت. اين ديسك ها معموا با نام رسمي »سازه هاي زاويه اي ديسك« 
شناخته مي شوند. در اين بررسي جديد، سازه هاي زاويه اي ديسك مانند در مهره هاي گردن بزها قرار 
گرفتند و تا هشت هفته بعد، عملكرد خوبي نشان دادند. انتخاب بزها براي آزمايش به اين دليل بود كه 
ابعاد ديسك هاي مهره هاي گردن آنها به ديسك هاي مهره هاي گردن انسان شبيه است و در مقايسه 

با موش هاي صحرايي، حالتي نيمه عمودي دارد. 

  مترجم:رضا محمدي
محققان به تازگي از نتاي�ج پروژه خود 
براي طراح�ي يك سيس�تم روبوتيك 
اله�ام گرفت�ه از موج�ودات جهن�ده 
درياي�ي، ب�راي نش�ان دادن برخ�ي 
اص�ول دينامي�ك س�ياات مؤث�ر در 
جهش حيوان�ات آبي پرده برداش�تند. 
يونگ محقق اين طرح گفت:»ما داده هاي 
مربوط ب��ه حيوان��ات آبي ب��ا اندازه هاي 
مختل��ف – از ح��دود ي��ك ميلي متر تا 
دهها متر – را ك��ه از آب بيرون مي جهند 
جمع آوري كرديم و توانستيم نحوه  ارتباط 
ميان حداكثر مي��زان پرش آنه��ا با وزن 

بدنشان را نشان دهيم.«
حيوانات در اصل با مقاصد مختلفي دائماً 
به داخل و خارج آب حرك��ت مي كنند از 
جمله حيوانات شكارچي كه به شكار طعمه 
مي پردازند يا ارتباط برقرار مي كنند. يونگ 
در ادامه بيان كرد:»اما از آنجايي كه چگالي 
آب هزار برابر بيشتر از هواست، وارد شدن 
به آب يا خروج از آن ني��از به تاش زيادي 
دارد، بنابراين حيوانات آبزي با چالش هاي 

مكانيكي مواجه اند.«
وقتي يك ش��ىء - مث��ًا ي��ك دلفين يا 
خرچنگ ري��ز - در آب مي پرد، به وزن آن 

افزوده مي ش��ود. مقداري ك��ه »جرم آب 
جذب شده« ناميده مي شود. اين جرم آب 
جذب شده اضافه شده و در امتداد جريان 
بدن حيوانات آبزي كش��يده مي شود. اين 
گروه كش��ف كرده اند كه جرم آب جذب 
ش��ده از اين حيث حائز اهميت اس��ت كه 
حداكثر ارتفاع پرش اين حيوانات را محدود 

مي كند. 
يون��گ در ادام��ه گفت:»ما س��عي داريم 
بفهميم كه سيستم هاي بيولوژيك چگونه 
مي توانند هوشمندانه اين چالش ها را درك 

و بر آنها غلب��ه كنند تا عملك��رد آنها را به 
حداكثر برسانند كه اين امر خود عملكرد 
سيستم هاي مهندسي براي ورود و خروج 

آب را روشن تر خواهدكرد.« 
اكثر حيوانات آبزي ساده هستند و اثر جرم 
آب جذب شده را محدود مي كنند، بنابراين 
آب به راحتي از بدنشان خارج مي شود. يانگ 
افزود:»به همين علت جهنده هاي خوبي 
هس��تند، اما هنگامي كه ما يك سيس��تم 
روباتيك مش��ابه حيوانات جهنده ساخته 
و امتح��ان كرديم، به ان��دازه  آن حيوانات 

نپريدند. چرا؟ روبات ما به اندازه  آنها ساده 
نيست و آب زيادي با خود جابه جا مي كند. 
تصور كنيد از يك استخر آب با كت خيس 
خارج مي شويد. احتمااً به دليل وزن آب 

قادر به راه رفتن نخواهيد بود.« 
روبات س��اخت اين گروه طرح س��اده اي 
ش��بيه به لواي در با نوار استيكي دارد. 
يك نوار اس��تيكي به دور قط��ر خارجي 
لواي در كه به صورت س��ه بعدي پرينت 
ش��ده پيچيده مي ش��ود، در حالي كه يك 
سيم نازك كه لواي در را نگه داشته امكان 
به عقب برگش��تن آن هنگام فش��ار دادن 
س��يال رو به پايين را فراهم مي نمايد. وي 
افزود: »اين روبات اهميت آب جذب شده 
هنگام بي��رون پريدن يك ش��يء از آب را 

نشان مي دهد.«
س��پس اين گروه سيس��تم روباتيك خود 
را اصاح  مي كند و پيش��رفته مي سازد به 
گونه اي كه بتواند با بيش ترين ارتفاع شبيه 
ارتفاع پرش حيواناتي چون خرچنگ ريز يا 

قورباغه از آب بيرون بپرد. 
يانگ بيان كرد:»اين سيس��تم را مي توان 
براي نظارت در نزديك��ي حوضه هاي آبي 

به كار برد.«
منبع: ساينس ديلي

طراحي يك سيستم روبوتيك الهام گرفته از موجودات جهنده دريايي 



اشراف كامل بر حدود واقعي اماك، مستحدثات 
و اراضي در كشور براي اينكه بتوان پايه و اساس 
تثبيت و استقرار مالكيت مشروع صاحبان اماك 
را فراهم و ميزان اراضي داير، باير و موات شهري 
و موقوفات را تعيين كرد، به نظامي نيازمند است 
كه اطاعات هندس��ي جامع از محدوده تمامي 
اماك كشور همراه با شماره هر ملك،  مشخصات 
مالك و حدود حق��وق مالك در مل��ك را به طور 
كامل به نحوي در اختيار داش��ته باشد كه امكان 
بازنگري پيوسته مجموعه اطاعات ميسر باشد 
تا بتواند وظايف خود را با دقت و سرعت و صحت 
كامل انجام دهد. اين سيستم را با توجه به تعاريف 
موجود كاداستر نامند. از آنجا كه مشخص شدن 
اراضي ملي در حوزه هاي آبخي��زداري كرمان از 
جمله مسائلي است كه به شدت مي طلبد تا طرح 
كاداستري در اين مناطق به شدت مورد توجه قرار 
بگيرد، لذا از چند سال قبل اين مهم به شدت مورد 
توجه مسئوان و برنامه ريزان كرماني قرار گرفت.

  طرح كاداستر دراراضی كرمان 
همان طور كه گفته شد اهميت داشتن نقشه هاي 

دقيق از مناط��ق مختلف از جمل��ه راهكارهايي 
اس��ت كه مي تواند مديران ش��هري را در زمينه 
برنامه ريزي ها ياري كند. اهميت اين موضوع در 
كرمان موجب ش��ده تا اين اس��تان در اين زمينه 
صاحب رتبه باشد.  معاون حفاظت و امور اراضی 
اداره كل مناب��ع طبيع��ی و آبخيزداری اس��تان 
كرمان در اي��ن خصوص با بي��ان اينكه به منظور 
تش��خيص حدود و موقعيت اراضی ملی، دولتی 
و مس��تثنيات قانون��ی و در نهايت گرفتن س��ند 
تك برگی )كاداس��تری(، اين طرح اجرا مي شود، 
مي گويد: »ط��رح كاداس��تر در ۷۳۲ هزار و ۸۸۴ 
هكتار از اراضی ملی حوزه های آبخيز اين استان 
به اجرا درمی آيد.« محمود اسماعيلی مي افزايد: 
»كاداستر اراضی ملی و دولتی واقع در حوزه های 
آبخيز كه اعتبار آن از محل صندوق توس��عه ملی 
تأمين شده اس��ت.«  با اجرای اين طرح عاوه بر 
اخذ اسناد تك برگی اراضی ملی و دولتی، تثبيت، 
مالكيت و نظارت بر اراضی ملی و دولتی را شاهد 
خواهيم ب��ود. همچنين می توان به شناس��ايی و 
برخورد قانونی با متج��اوزان اراضی ملی و دولتی 

و جلوگيری از زمين خواری اش��اره كرد.  از ديگر 
نكات مثبت اج��راي طرح كاداس��تري، عاوه بر 
نقشه برداری، حدنگاری و گرفتن سند تك برگی 
ب��رای پاك هايی كه ج��زو مناب��ع طبيعی ملی 
محسوب می ش��وند، ايجاد زيرس��اخت آمايش 
س��رزمين برای س��رمايه گذاری در اراضی ملی و 
دولتی رقم خواهد خورد.  به گفته معاون حفاظت 

و امور اراضی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان كرمان، در حال حاضر كاداستر اراضی ملی 
و دولتی همزمان با ديگر پروژه های آبخيزداری و 
آبخوانداری در ۲۷ حوزه و در ۱۴ شهرستان استان 

كرمان در حال اجراست. 
  كرمان، رتبه اول كاداستري كشور

اشراف كامل بر حدود واقعي اماك، مستحدثات و 
اراضي در كشور براي اينكه بتوان پايه و اساس تثبيت 
و استقرار مالكيت مشروع صاحبان اماك را فراهم 
و ميزان اراضي داير، باير و موات شهري و موقوفات 
را تعيين كرد از جمله مسائلي است كه اجراي طرح 
كاداستري را به شدت حياتي كرده است؛ موضوعي 
كه با توجه به وضعي��ت كرمان به ش��دت نياز به 
اجرايي شدن در اين اس��تان دارد.  مدير كل ثبت 
اسناد و اماك استان كرمان با بيان اين مطلب كه 
۱۴۳ ميليون هكتار اراضی دولتی در سطح كشور 
وجود دارد، مي گويد: »در استان كرمان در مجموع 
۱۷ ميليون هكتار اراضی ملی و منابع طبيعی وجود 
دارد كه از ابتدای اجرای طرح كاداستر تاكنون ۱۴ 
ميليون و ۷00 هزار هكتار در سيستم كاداستر اداره 
كل ثبت اس��ناد و اماك استان كرمان جانمايی و 
۸ ميليون و ۱۱0 هزار هكت��ار از اراضی نيز تثبيت 
مالكيت و سند كاداستری برای آنها صادر شده است 
كه از اين حيث استان كرمان با اختصاص بيش از 
يك سوم از عملكرد تثبيت كل كشور به خود، حائز 
رتبه اول كشور شده است.« رضا طالبی زاده با اشاره 
به اقداماتی كه اين اداره با هدف جلوگيری از مفاسد 
اقتصادی، انج��ام داده، مي افزاي��د: »برای كاهش 
مفاسد اقتصادی، ۱۱ ميليون برگ سند در ادارات 
شهرستان كرمان، راور، ش��هداد، ماهان و... صادر 
كرده ايم ضمن آنكه به منظور كاهش حضور ارباب 
رجوع در ادارات و احتمال افزايش فساد اداری، در 
سال گذش��ته ۲00 هزار پرونده را اسكن كرديم تا 
كارها الكترونيكی انجام شود و با اين اقدام بسياری از 

مراجعات مردمی كاهش يافته است.«
اين مسئول با بيان اينكه سند مالكيت كاداستری 
عامل مهمی برای توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد 
مقاومتی در سطح روستاها و مناطق كمتر توسعه 
يافته كشور است ادامه مي دهد: »اسناد كاداستری 
يك پشتوانه و ضمانت مناسب برای اخذ تسهيات 
بانكی برای روستاييان اس��ت كه در سال گذشته 
۲ هزار و 6 سند مالكيت روس��تايی صادر شد.« به 
گفته وي از ابتدای اجرای طرح كاداس��تر تاكنون 
۱5 ميليون و ۸00 هزار هكتار در سيستم كاداستر 
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان كرمان جانمايی 
و ۱0 ميليون و ۲50 هزار هكتار از اراضی نيز تثبيت 
مالكيت و س��ند كاداس��تری برای آنها صادر شده 
است. طرح كاداستر يكی از طرح های پيشگيرانه 
سازمان ثبت اسناد و اماك كشور در حوزه مبارزه 
با زمين خواری و همچنين افزايش دقت نقشه های 
ثبتی، تصويب و اجرايی كردن قانون جامع حدنگار 
است كه اداره كل ثبت اسناد استان كرمان در اجرای 

اين طرح در كشور پيشگام بوده است.

  البرز: معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري ك��رج اعام كرد 
كه طرح هاي گردش��گري براي توس��عه گردش��گري اين كانش��هر 
پيش بيني ش��ده اس��ت.  احداه پرگو در همايش روز جهاني شهرساز 
كه با عنوان»آينده فضاهاي ش��هري، بايدها و نبايدها«، اظهار داشت: 
براي توسعه گردشگري كرج س��اماندهي اراضي ورودي شهر، تعريض 
تفرجگاه هاي منطقه آتشگاه، طرح گردشگري اراضي شمال عظميه و 

طرح گردشگري باغستان تعريف و اجرايي مي شود. 
  اصفهان: مدي��ركل ميراث فرهنگي اس��تان اصفهان گفت: مرمت 
كاشي هاي هشت ترك آخر گنبد مس��جد شيخ لطف اه در حال انجام 
است.  فريدون اه ياري در ارتباط با مرمت ضلع شمالي ايوان مسجد امام 
خميني اظهار داشت: اين مسجد به لحاظ شرايط مرمتي نيازمند اقدامات 
مهمي از جمله مرمت گنبد مس��جد بود و از زماني كه تعميرات گنبد 
آغاز ش��د همزمان در بخش هاي داخلي اقداماتي براي ريزش كاشي ها 
و ساختمان داخلي مس��جد صورت گرفت.  وي ادامه داد: با اجراي ۱5 
كارگاه، ايوان ها و كاشي هاي مس��جد را مرمت كرديم و اكنون در حال 

مرمت بخش هاي آخر هستيم كه تا چهار ماه ديگر به اتمام مي رسد. 
  خراسان جنوبي: شهردار بيرجند گفت: عمليات اجرايي مجموعه 
تفريحي پارك جنگلي بيرجند با اختصاص ۳ ميليارد تومان در ماه جاري 
آغاز مي ش��ود.  محمدعلي جاويد بيان كرد: در اين طرح پارك جنگلي 
تبديل به مجموعه اي تفريحي براي گذراندن اوقات فراغت خانواده ها و 
شهروندان بيرجندي خواهد شد.  وی ادامه داد: در اين طرح براي پارك 
جنگلي ايجاد فضاهايي چون آاچيق، كافي شاپ، رستوران، نمازخانه، 
چند زمين ورزشي، باغ پرندگان و مدرسه طبيعت در نظر گرفته شده كه 

اميدواريم مورد رضايت شهروندان بيرجندي قرار گيرد.

 طبيعت آشوراده 
زخم خورده از طرح هاي طبيعت گردي

نزديك به 15 س�ال اس�ت ك�ه طرح ه�ا و موضوعات خاص�ي براي 
جزيره زيباي خزر عنوان مي شود و هر بار به دايلي با مهر »بايگاني 
شود« شكس�ت مي خورد. حدود 5 سال پيش يعني سال 92 بود كه 
تصميماتي براي آشوراده گرفته شد و طبق اباغيه اي قرار شد سازمان 
ميراث  فرهنگي از طريق يك مشاور زيس�ت محيطي و با همكاري 
استانداري گلستان و البته سازمان محيط زيست طرحي براي اجراي 
گردشگري در آشوراده تهيه كند.  6 ماه پس از اين جلسه كتابچه اي 
از سوي سازمان ميراث فرهنگي به سازمان محيط زيست ارائه شد، اما 
محيط زيست اعام كرد كه كتابچه تهيه شده از سوي ميراث فرهنگي 
ب�ه هيچ وجه ب�ا موازي�ن مد نظ�ر اين س�ازمان س�ازگار نيس�ت. 

    
سال ۱۳5۴ بود كه جزيره آش��وراده جزو نخستين مناطق زيست كره 
جهان معرفي و ثبت شد. بعد از آن و در كنوانسيون جهاني رامسر نيز در 
زمره تااب هاي مهم دنيا قرار گرفت. اين جزيره زيبا كه به عنوان تنها 
جزيره ايراني درياي خزر است در تمام طول سال ميزبان انواع پرندگان 
بوده و داراي پوش��ش گياهي خاصي كه حيواناتي چون شغال، گراز، 
روباه و خرگوش را در دل خود جاي داده اس��ت. با اين حال اواخر سال 
گذشته بود كه مجوز رس��مي طرح گردشگري آشوراده پس از سال ها 
انتظار صادر شد. طرحي كه اگر ماحظات زيست محيطي در آن رعايت 
شود مي تواند اشتغال و درآمدزايي خوبي به همراه داشته و از تخريب 

آن جلوگيري كند. 
  طرح طبيعت گردي مشكل زيست محيطي ندارد

سال 9۳ وقتي رئيس جمهور به گلستان سفر كرده بود طرح گردشگري 
آشوراده به تصويب هيئت دولت رسيد. همان موقع آقاي روحاني گفت: 
»در گذشته هم اين بحث مطرح بوده اما سازمان محيط زيست اشكااتي 
درباره آن مطرح كرده بود كه در جلس��اتي كه براي اين منظور برگزار 
كرديم، اين اشكاات برطرف شد. حتي موضوع تبديل آشوراده به مركز 
گردشگري و اينچه برون به منطقه آزاد را در جلسه سه جانبه با روساي 
جمهور قزاقستان و تركمنستان مطرح كردم تا آنان نيز بتوانند از فرصت 
حضور در توسعه اين مناطق بهره مند شوند.« مديركل محيط زيست 
استان گلستان هم در خصوص اجراي طرح طبيعت گردي در آشوراده، 
گفت: »طرح طبيعت گردي در آشوراده از نظر زيست محيطي مشكل 
ايجاد نمي كند و همه مفاد ۴6 بندي مجوز دائر بر نظارت زيست محيطي 
تا از هرگونه آلودگي محيط زيست آنجا جلوگيري كند.« امير عبدوس 
درباره هدف مهم طرح طبيعت گردي در آشوراده، تصريح كرد: »يكي 
از عللي كه طرح طبيعت گردي آش��وراده به س��ازمان محيط زيس��ت 
رسيده اجراي طرح پرنده نگري است كه بايد پرنده نگري ترويج شود. 
عاقه مندان و دوستداران تماشاي پرندگان با توجه به امكاناتي كه در 

اختيارشان قرار مي گيرد مي توانند از اين موقعيت استفاده كنند.«
  تعهدات روي كاغذ مي ماند!

چيزي كه مخالفان طرح را بر آش��فته مي كرد اين بود كه آنها معتقدند 
بس��ياري از مس��ائل و تعهدات روي كاغذ باقي مي مان��د و در عمل نه 
تنها پيش��رفتي در حفظ محيط زيس��ت جزيره مش��اهد نخواهد شد 
بلكه تخريب هايي نيز ب��ه وجود مي آيد.  اما در مي��ان تمام اين نظرات 
سازمان محيط زيس��ت مجوز اجراي طرح گردش��گري در آشوراده را 
صادر كرد و اواخر سال 96 اين مجوز رسماً به استان گلستان اباغ شد.  
بعد از ان استاندار گلس��تان اعام كرد: »طرحي كه در اين جزيره اجرا 
مي شود كامًا طبيعت گردي است كه با همكاري و هماهنگي سازمان 
محيط زيست استارت مي خورد.« تمام صحبت ها حكايت از اين دارد كه 
طرح طبيعت گردي آشوراده بر مبناي طبيعت و اكوتوريسم است و همه 
موارد اكوتوريسم رعايت مي شود. همچنين هر زيرساخت و فضايي كه 
در آشوراده ايجاد شود، گردشگري آن نيز توسعه مي يابد به طوري كه اگر 
اين شرايط فراهم شود مردم براي سفره خانه سنتي و رستوران سنتي 
به آنجا خواهند آمد. هم چنين گردش��گران براي گردشگري دريايي و 
زيبايي پرنده نگري مي توانند مقصد سفر خود را آش��وراده قرار دهند.  
به هرحال آنچه از تمام طرح ه��ا انتظار مي رود اين اس��ت كه به رونق 
گردشگري، اشتغال و درآمدزايي منتهي شوند و حاا هم همه منتظرند 
تا با اجراي طرح طبيعت گردي آشوراده، عاوه بر اهداف باا در زمينه هاي 

گردشگري دريايي نيز اين منطقه به رشد و توسعه مورد نظر برسد.

استان مركزي تا دهه فجر    پوشش 100درصدی شبكه ديجيتال 
مديركل صدا و سيماي استان مركزي گفت:  پوشش ش�بكه ديجيتال اين استان به 98    مركزي
درصد رسيده است و تا دهه فجر امسال پوشش 100 درصدي محقق مي شود. 
 امير هوشنگ آذردش��تي افزود: چند روستا در س��طح استان از شبكه 
ديجيتال مناسب برخوردار نيستند كه تا دهه فجر امسال نيز اين مشكل 
حل مي ش��ود.  وي ادامه داد: خمين از نظر پوشش ديجيتالي وضعيت 
مناسبي دارد و افزايش رضايت مندي شهروندان با تدابير ازم در دستور 
كار قرار گرفته و براس��اس آخرين نظر س��نجي در تابستان امسال، ۷0 
درصد در بخش سيما و ۳5 درصد در بخش صدا رضايت مندي حاصل 
شده است.  آذر دش��تي گفت: بر اساس نظر س��نجي مركز سنجش در 
بخش فضاي مجازي در ۲ س��ال اخير، اين اس��تان بعد از استان فارس 
دومين استاني است كه بيشترين كاربر را در سطح كشور با رضايت مندي 
90 درصدي به خود اختصاص داده است.  وي بيان كرد: پوشش ديجيتال 
فرصتي مناسب براي معرفي ظرفيت هاي فرهنگي، تاريخي و اقتصادي 
استان مركزي است چرا كه برنامه هاي شبكه صدا و سيماي استان مركزي 
در آن سوي مرزها نيز ديده مي شود.  وي با بيان اينكه معرفي خمين به 
عنوان زادگاه معمار كبير انقاب ويژه ديده مي شود، افزود: تاش مي شود 
با برنامه ها و مستندات ويژه ابعاد ش��خصيتي امام خميني )ره( معرفي 
شود.  آذر دش��تي در خصوص تقويت دفاتر خبري شهرستان ها افزود: 
تقويت اين دفاتر تأثير به  س��زايي در توليد اخبار و معرفي ظرفيت هاي 

تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هر شهرستاني دارد. 

رئيس كميسيون بانوان و خانواده شوراي اسامي 
شهر گرگان اعام كرد

 بهره گيري از بانوان توانمند 
در عرصه هاي مديريت شهري

رئي�س كميس�يون بان�وان و خانواده  شوراي اسامي شهر گرگان، بر ضرورت    گلستان
معرفي نيازمندي هاي ح�وزه بانوان به مس�ئوان و بهره گيري از 
ظرفيت بانوان توانمند در عرصه هاي مختلف مديريتي تأكيد كرد. 
فائزه عبداللهي گفت: مجمع مش��ورتي بانوان عضو شوراهاي اسامي 
استان در گام اول بايد جايگاه خود را معرفي كند و با مسئوان مرتبط 
استان نشست داشته باشد.  رئيس كميسيون بانوان و خانواده شوراي 
اس��امي ش��هر گرگان افزود: در گام بعدي ضمن شناسايي مطالبات 
و نيازهاي ش��هري جامعه زنان بايد اين مطالبات مطرح ش��ود و مورد 
پيگيري قرار بگيرد و در اين خصوص مي توانيم با شهرهاي استان كه 
عضو خانم در شورا ندارند مكاتبه كرده و از آنها بخواهيم كه نماينده اي 
به مجمع معرفي نمايند چرا كه از ۳۳ شهر استان تنها ۸ شهر نماينده 
خانم دارند.   عضو هيئت رئيسه و نماينده مجمع مشورتي بانوان استان 
در كشور با تأكيد بر اينكه مجمع مشورتي زنان شورايي استان وظيفه 
دارد تا با بررسي چالش ها و فرصت هاي موجود در شهرها و روستاهاي 
استان زمينه رفع مشكات و توسعه يافتگي استان را تسهيل كند، اظهار 
داشت: پيگيري موضوع اشتغال بانوان به ويژه بانوان سرپرست خانوار و 
كارآفريني، امنيت غذايي، آموزش و توانمندسازي، تشكيل سازمان هاي 
مردم نهاد و تعاوني هاي بانوان و آگاهي بخشي از مهم ترين اموري است 
كه اعضاي شوراها مي توانند به آن بپردازند.  عبداللهي ادامه داد: هرچند 
حضور زنان در پست هاي مديريتي اس��تان ديرتر از ساير كانشهرها 
محقق شد اما با اين وجود منشأ بسياري از تحوات شده است و انتظار 
مي رود نه تنها حضور بانوان پررنگ تر ش��ود بلكه بان��وان عضو در ارائه 

نظرات و پيشنهادات سازنده بيش از پيش همكاري كنند. 

سجاد مرسلي

ب�ا اختص�اص 18 
سيداحمد هاشمي اشکا

   گزارش 2
هكتار از مساحت 
114 هكت�اري باغ 
امام رض�ا)ع( به كارهاي فرهنگ�ي و تفريحي 
بانوان، حاا بانوان مش�هدي صاح�ب اردوگاه 
وسيعي شده اند كه مي توانند اوقات بسيار خوب 
و مفرحي را در آنجا س�پري كنند. باغ اردوگاه 
»خاتون« نخس�تين مركز فرهنگي، تفريحي 
بانوان در مشهد است كه چند روز پيش با حضور 
توليت آستان قدس رضوي افتتاح و در اختيار 
و استفاده بانوان قرار گرفت. از ويژگي هاي اين 
باغ اردوگاه، ن�وآوري و بهره مندي از خاقيت 
بانوان در طراحي بخش هاي مختلف آن است. 
جايي كه سرپرست مركز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوي در مورد آن مي گويد: نشاط 
آفريني و اميدبخش�ي ب�راي بان�وان، تربيت 
محوري و رش�د و اعتاي معرفتي، فرهنگي و 
مهارتي بانوان با تكي�ه بر مباني ديني، تكميل 
نقش م�ادري و همس�ري بان�وان و آميختگي 
فرهنگ و اقتصاد در برنامه ه�اي ويژه بانوان و 
خانواده از جمله سياست هاي اصلي و محوري 
ايجاد اي�ن ب�اغ اردوگاه وي�ژه بانوان اس�ت. 

    
چند روز پيش و زماني كه تمام ايران به مناسبت 
سالروز وادت رسول مكرم اسام حضرت محمد 
مصطفي)ص( و امام جعفر صادق)ع( غرق در جشن 
و شادي بود نخس��تين مركز فرهنگي، تفريحي و 
اردوگاهي ويژه بانوان در مشهد با عنوان باغ اردوگاه 
»خاتون« با حضور توليت آس��تان قدس رضوي و 
جمعي از مديران و مسئوان شهر مشهد مقدس 
و استان خراس��ان رضوي افتتاح شد.  اين اردوگاه 
بزرگ كه بخشي از باغ ۱۱۴ هكتاري امام رضا )ع( 
است، در مساحتي ۱۸ هكتاري با طراحي و خدمات 

ويژه در اختيار بانوان مشهدي قرار گرفت. 
  خاتون، تفريح گاه زائران جهان اسام

در مراس��م افتتاح اين باغ اردوگاه، توليت آستان 

قدس رضوي با بيان اينكه وظيفه همه ما ميزبانان 
و مهمانان عالي قدر امام رضا)ع( و كساني كه به 
دنبال كس��ب معنويت در پرتو نورانيت حضرت 
رضا)ع( هستند، آن است كه زمينه هاي معرفت 
افزايي، تربيت نبوي و رض��وي، علم افزايي براي 
طالبان دانش و معرفت و تربيت و تسهيل زيارت 
را فراهم كنيم، گفت: »ب��اغ اردوگاه خاتون« به 
اردوگاهي براي بانوان و دختران جوان و نوجوان با 
فضاي مناسب فرهنگي  تبديل مي شود كه نشاط، 
آگاهي بخش��ي، اميد آفريني در آن وجود داشته 
باش��د و همان فضاي معنوي حرم مطهر در اين 
زمين با فعاليت هاي فرهنگي ايجاد خواهد شد.«

حجت ااسام و المس��لمين سيدابراهيم رئيسي 
ادامه داد: »باغ اردوگاه »خاتون« نمونه كارجهادي 
است كه در زمان بسيار كوتاه به عنوان يك محيط 
فرهنگي براي بان��وان آماده ش��د و راه اندازي آن 
نش��ان داد با تصميم جهادي مي توان بسياري از 
آباداني ها را در كشور انجام داد.« اما از ويژگي هاي 
اين باغ اردوگاه اين اس��ت كه عاوه بر اس��تفاده 

بانوان مش��هدي از آن، مهمانان امام رضا)ع( كه 
راه هاي دور و نزديك آمده اند هم مي توانند از آن 
بهره مند شوند. زائراني كه از ديگر شهرها و جهان 
اسام راهي مشهد مي شوند و چند روزي را مهمان 
امام رضا)ع( هستند، حتماً سري به اين باغ خواهند 
زد.  در همين رابطه توليت آستان قدس رضوي باغ 
اردوگاه خاتون را فضايي جه��ت معرفت افزايي، 
نش��اط، تفرج، علم افزايي، ن��وآوري، همفكري و 
انديشه ورزي براي بانوان دانست و خاطرنشان كرد: 
»امروز بسياري از حقوق زن دم مي زنند؛ تصورشان 
اين است كه آزادي زنان، آزاد كردن آنها از اخاق، 
تعهدات زندگي، همسر و فرزندان است. اين نگاه 
غرب به زن است اما در نگاه اسامي، نبايد بگذاريم 
حقوق اساسي زن كه حق خاقيت، كارآفريني و 
ايفاي نقش سياسي و اجتماعي آنهاست، پايمال 
شود.« حجت ااسام و المسلمين رئيسي تأكيد 
كرد: »در فرهنگ قرآني، زن همپاي مرد مي تواند 
رشد و تعالي داشته باشد و هيچ تفاوتي بين زن و 
مرد در رس��يدن به جايگاه خدايي، انساني، ارتقا 

و رشد نيس��ت. مطلقاً هيچ كاستي در زنان وجود 
ندارد و تفاوت جسمي زن و مرد مانعي براي رشد 
و ارتقا و تكامل او نيست.« وي عنوان كرد: »امروز 
بزرگ ترين ضايع كننده حقوق زن كساني هستند 
كه در مغرب زمي��ن مدعي دف��اع از حقوق زنان 
هستند. غربي ها بزرگ ترين ناقضان حقوق زنان و 
كودكان هستند اما نام خود را مدافع حقوق زن و 

كودك گذاشته اند.«
  باغ خاتون فاز اول پروژه عظيم باغ امام رضا)ع(

آنچه از حرف هاي مسئوان آستان قدس برداشت 
مي شود اين است كه هنوز برنامه هاي فرهنگي و 
تفريحي زيادي در دستور كار دارند كه بر اساس 
زمانبندي مشخص به اجرا در مي آيند.  باغ اردوگاه 
۱۸ هكتاري خاتون هم به عنوان فاز نخس��ت از 
پروژه اي است كه در باغ ۱۱۴ هكتاري امام رضا)ع( 
به اجرا در آمده است.  سرپرست مركز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوي با تأييد اين موضوع، 
نوآوري و خاقيت بان��وان در طراحي بخش هاي 
مختلف اين باغ اردوگاه را م��ورد تأكيد قرار داده 
و گفت: »نشاط آفريني و اميدبخشي براي بانوان، 
تربيت محوري و رشد و اعتاي معرفتي، فرهنگي 
و مهارتي بانوان با تكيه ب��ر مباني ديني، تكميل 
نقش مادري و همسري بانوان و آميختگي فرهنگ 
و اقتص��اد در برنامه هاي ويژه بان��وان و خانواده از 
جمله سياست هاي اصلي و محوري ايجاد اين باغ 
اردوگاه ويژه بانوان بوده است.« فاطمه دژبرد ادامه 
داد: »اين مركز همچنين متولي پيشبرد تحقيقات 
و پژوهش هاي كاربردي در كسب و كارهاي خاق 
فرهنگي ويژه بانوان است.« اين مسئول ايجاد مركز 
خاقيت و نوآوري بانوان، نمايشگاه و بازار خاقيت 
و نوآوري بانوان، مركز راهنمايي و مشاوره بانوان، 
بوستان كتاب و انديشه، مركز آموزش، نمايشگاه 
مفاخر جريان س��از فكري فرهنگ��ي و اقتصادي 
بانوان، نمايش��گاه س��بك زندگي بانوي ايراني، 
بوستان زن و خانواده و گلستان نونهاان را از جمله 

بخش هاي مختلف اين باغ اردوگاه معرفي كرد.

باغ اردوگاه »خاتون«، قرارگاه فرهنگي بانوان مشهد

  از ن�كات مثب�ت اج�راي ط�رح 
كاداستري،  عاوه بر نقشه برداری، 
حدنگاری و گرفتن س�ند تك برگی 
ب�رای پاک هايی ك�ه ج�زو منابع 
طبيعی ملی محس�وب می ش�وند، 
ايجاد زيرس�اخت آمايش سرزمين 
برای سرمايه گذاری در اراضی ملی و 

دولتی رقم خواهد خورد
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طرح كاداستر عاوه بر اخذ سند تك برگی به تثبيت مالكيت و نظارت بر اراضی ملی و دولتی منجر می شود

 كرمان با اجراي 14ميليون و700 هكتار كاداستر
 مقام نخست در حفظ اراضي

 353 فقره پروانه فرش دستباف
 در آذربايجان شرقي صادر شد    

از ابتداي سال 96 تاكنون 353 فقره     آذربايجان شرقي
پروان�ه تولي�د غي�ر متمرك�ز فرش 
دستباف با مديريت متمركز در آذربايجان شرقی صادر شده است. 
معاون بازرگاني و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربايجان ش��رقي گفت: تا پايان مهر امس��ال تعداد پروانه هاي توليد 
غيرمتمركز فرش استان نسبت به ابتداي سال 96 كه ۳9 فقره بود، رشد 
قابل توجهي داشت.  غامعلي راستي اظهار داشت: اين افزايش با هدف 
پايدارسازي دارهاي قالي و تثبيت اشتغال فعلي در اين هنر صنعت انجام 
شده است.  وي با اشاره به مزاياي ايجاد كارگاه هاي قالي بافي غيرمتمركز 
يادآوري كرد: در زمان كنوني و با توجه به ش��رايط اقتصادي فعلي تك 
بافي فرش دستباف جوابگوي نياز مشتري نبوده و قالي بافان به صورت 
انفرادي قادر به تأمين هزينه هاي توليد نيستند.  راستي ادامه داد: با وجود 
كارگاه هاي غيرمتمركز با مديريت متمركز و سپردن توليد و تجارت فرش 
دستباف به دست افراد ماهر و خبره مي توان آينده مطمئني براي توسعه 
اين هنر صنعت به ويژه در امر صادرات متصور شد.  وي تأمين مواد اوليه، 
تدوين نقشه پر تقاضا و تأمين دستمزد عوامل انساني را از ديگر مزاياي 
ايجاد اين قبيل كارگاه ها اعام كرد.  راس��تي از صدور ۱9 فقره پروانه 
توليد فرش مجتمع و بزرگ كارگاهي خبر داد و گفت: وجود اين تعداد 
مجتمع قالي بافي نشان از اقبال و توجه تجار براي تأمين هدفمند بازار 
تقاضا است.  هم اكنون ۲00 هزار نفر در آذربايجان شرقي در حوزه فرش 
مشغول هستند و بيش از 500 هزار نفر در استان به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم از اين صنعت ارتزاق مي كنند. 

 حمايت از اشتغال مددجويان 
مناطق پيراموني پارس جنوبي

   بوشهر مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي 
ان�رژي پ�ارس از اش�تغال و حماي�ت 
مددجويان كميته امداد استان بوشهر در صنايع پارس جنوبي خبر داد. 
سيد پيروز موسوي در نشست با مديركل كميته امداد استان بوشهر اظهار 
داشت: كميته امداد يكي از استوانه هاي اصلي اين نظام است كه در كنار 
ساير ساختارهاي انقابي نقشي تعيين كننده در تداوم انقاب داشته است.  
وي با تأكيد بر نقش مهم مردم به عنوان پشتوانه اصلي نظام اسامي ايران 
افزود: نظام اسامي ايران در طي چهل سال گذشته نگاه ويژه اي به مردم و 
مستضعفان به عنوان ولي نعمتان خود داشته است.  وي ادامه داد: تاش ما 
اين است كه در حوزه مسئوليت اجتماعي نگاه ويژه اي داشته باشيم كه يك 
بخش آن توجه به مردم و به خصوص اقشار محروم جامعه است.  موسوي 
توجه به خانواده هاي محروم را يكي از برنامه هاي اين س��ازمان دانست و 
بيان كرد: با توجه به رسالت كميته امداد و آشنايي با مأموريت هاي آن در 
سمت هاي پيشين در حد توان نگاه خاصي به خانواده هاي تحت حمايت 
و محروم شده است.  وي عنوان كرد: بودجه جاري دولت به تنهايي قادر 
به محروميت زدايي نيست و طبيعي اس��ت كه در كنار كميته امداد امام 
اس��تان خواهيم بود تا بتوانند زمينه كاهش محروميت را فراهم سازند.  
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از بكارگيري افراد 
توانمند و مهارت ديده در صنايع پارس جنوبي خب��رداد و بيان كرد: در 
حوزه اشتغال اگر افرادي در مناطق پيراموني پارس جنوبي تحت حمايت 
كميته امداد وجود داشته باشند بر اساس تخصص و مهارت زمينه اشتغال 
آنان در صنايع پارس جنوبي فراهم مي شود.  موسوي گفت: در راستاي 
مس��ئوليت هاي اجتماعي صنايع مستقر در اس��تان توجه به طرح هاي 

اشتغالزايي و محروميت زدايي را در اولويت قرارمي دهد. 

واردات دام از مرز سيستان و بلوچستان 
مشمول ارز مبادله اي شد

  سيستان وبلوچستان  مع�اون امنيتي انتظامي اس�تاندار 
سيستان و بلوچستان از واردات دام 

با ارز مبادله اي خبر داد. 
 محمدهادي مرعشي در كارگروه ساماندهي دام استان، گفت: واردات 
دام با توجه به نياز بازار و اهميتي كه در بحث اشتغال دارد جزو ۴۱قلم 
كااي اساسي قرار گرفت.  وي افزود: ممنوعيت خروج دام زنده از استان 
باعث فعال شدن واحدهاي صنعتي و بسته بندي گوشت دام در استان 
خواهد ش��د.  مرعش��ي تأكيد كرد: بايد نظارت كافي و جدي توس��ط 
مبادي ذيربط انجام شود تا گوشت سالم و گرم با قيمت مناسب با توجه 
به قدرت خريد مردم در اختيار مصرف كننده قرار گيرد.  معاون امنيتي 
انتظامي استاندار همچنين استفاده از امتياز ارز مبادله اي براي واردات 
دام زنده از طريق مبادي رسمي استان و برنامه ريزي براي ايجاد اشتغال 
پايدار در صنايع وابسته به صنعت دام و دامپروري در استان را از اهداف 
ديگر اين كارگروه بيان كرد و افزود: با توجه به ۳00 هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري كه در بحث زيرساخت هاي حوزه دام صورت گرفته است 

اين امر اشتغال گسترده اي را به خود اختصاص خواهد داد.

داش�تن نقش�ه دقيق از هر منطقه ب�راي برنامه ري�زي و جلوگيري از 
سوءاس�تفاده هايي همچون زمين خواري از جمله مس�ائلي اس�ت كه 
موجب ش�ده در چند س�ال اخير اجراي طرح كاداس�تر در كش�ور به 
طور جدي دنبال ش�ود.  در اي�ن ميان كرم�ان از جمله اس�تان هايي 
به ش�مار مي رود كه داش�تن نقش�ه هاي دقيق از مناط�ق مختلف آن 
خصوصًا اراض�ي ملي مي تواند دس�ت مس�ئوان را ب�راي جلوگيري 
از هرگون�ه سوء اس�تفاده افراد باز بگ�ذارد لذا اين مهم موجب ش�ده 

تا طرح كاداس�تر در اس�تان به طور جدي دنبال ش�ود، موضوعي كه 
باعث ش�د روز گذش�ته معاون حفاظت و امور اراض�ی اداره كل منابع 
طبيعی و آبخيزداری اس�تان كرمان اع�ام كند: »طرح كاداس�تر در 
۷۳2 هزار و ۸۸۴ هكت�ار از اراضی ملی حوزه های آبخيز اين اس�تان 
به اج�را درمی آي�د.«  اين مهم موجب ش�د ب�ه گفته مدي�ر كل ثبت 
اسناد و اماک اس�تان كرمان اين اس�تان بتواند رتبه اول استان هاي 
كش�ور را كه در اين رابطه از آن خود ك�رده بود، دوب�اره تثبيت كند.
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در س�ايه ابي قدرتمند كارخانجات لبني بعد 
از افزايش قيمت سرس�ام آور ماه هاي گذشته 
قيمت ش�ير در برخي از برندها ب�ه بهانه هاي 
غير منطقي، براي چندمين بار در س�ال جاري 
گران شد. اين در حاليست كه اين كارخانجات 
گرانف�روش، تاكنون هي�چ آنالي�ز قيمتي از 
ميزان هزينه و افزايش قيمت تمام شده شير 
و س�اير فرآورده هاي لبن�ي ارائ�ه نداده اند. 
پس از آنكه دولت با واردات شير خشك با ارز دولتي 
۴۲۰۰ توماني موافقت نكرد و رايزني هاي كارتل هاي 
اين صنعت ناكام ماند، ب��ار ديگر برخي از برندهاي 
لبني قيمت محصواتشان را افزايش دادند، تا شايد 
با افزايش فش��ار قيمتي بر مصرف كنندگان، دولت 
را به واردات شير خشك مجاب كنند. درحالي كه 
وزارت بهداشت از حذف تدريجي شير و لبنيات از 
سبد هزينه خانوار خبر مي دهند، كارخانجات لبني 
بر سر گران شدن قيمت ها با هم رقابت مي كنند و 
قيمت ها هر هفته گران مي شود اين افزايش قيمت 
از زماني آغاز شد كه وزير سابق صنعت و تجارت به 
كارخانجات لبني مجوز افزايش خودسرانه قيمت 

شير را در سال 96 صادر كرد. 
كارخانجات لبني مدعي اند كه قيمت تمام شده 
مواد اوليه بسته بندي ش��ير و لبنيات در ماه هاي 
گذشته گران شده و توليد ش��ير خام نيز كاهش 
يافته است، اما مگر اين افزايش قيمت چند درصد 
بوده كه در هش��ت ماه گذشته سه بار قيمت ها را 
گران كرده اند و هر ليتر شير مدت دار با بسته بندي 
تراپك را از ۲ هزار تومان به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان 

افزاي��ش داده اند و هيچ ك��دام از توليد كنندگان 
حاضر نيس��تند آناليز قيمتي از مي��زان افزايش 

هزينه هايشان ارائه كنند. 
روز گذش��ته از بازار صنايع لبني خبر رس��يد كه 
قيمت شير در سايه سكوت سازمان هاي حمايت 
از مصرف كنندگان و توليد كنن��دگان و تعزيرات 
حكومتي افزايش يافته است، به طوري كه قيمت هر 
ليتر شير مدت دار با بسته بندي تراپك كه به ۵ هزار 
تومان رسيده بود به قيمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، 
شير مدت دار ۲۰۰ سي سي با بسته بندي تراپك از 
۲ هزار تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان و شير 9۴6 
گرم بطري از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴ هزار و 7۰۰ 

و ۵ هزار تومان رسيده اس��ت. اين افزايش قيمت 
مجدد در تمامي برندها رخ نداده است و برخي از 
صنايع قيمت هاي متفاوتي با قيمت هاي ياد شده 
دارند. به عنوان مثال، در روزهاي گذشته دوغ يكي 
از برند هاي معروف و پر مصرف ب��ه 7 هزار  تومان، 
ماس��ت اكتيويا به۱6هزار و ۳۰۰ تومان رسيده 
و انواع پنير، ماست، خامه و...  7 تا ۱۰ هزار تومان 

گران شده است. 
اين افزايش خودسرانه قيمت ها در شرايطي است 
كه سازمان حمايت اين گراني ها را تخلف مي داند 
و اعام مي كند: افزايش قيمت شيرخام غيرقانوني 
است و اين س��ازمان در اين خصوص مصوبه اي 

نداشته است. 
ظاه��راً س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان، 
توليد كنندگان و س��ازمان تعزي��رات حكومتي، 
مسئوليت نظارت بر اين بازار را دارند، اما مشاهده 
مي ش��ود كه قيمت هاي مصوب لبني��ات ميان 
صنايع لبني رعايت نمي شود و هيچ اقدامي براي 
مقابله با اين گراني ها وجود ن��دارد. نه دولت و نه 
نمايندگان مردم در خانه ملت در ماه هاي گذشته 
در مقابل اين گراني هاي خودسرانه هيچ واكنشي 

نداشته اند. 
در اين ميان، عاوه ب��ر افزايش هزينه هاي توليد 
شير و مواد بس��ته بندي، بايد به موضوع صادرات 
و حت��ي خ��روج غيرقانوني محص��وات لبني و 
شير خشك از كشور اشاره كرد. با توجه به كاهش 
ارزش پول ملي كشور، صادرات محصوات لبني و 
شير خشك صرفه زيادي براي صادرات يافته است 
و به ص��ورت قانوني و غير قانوني از كش��ور خارج 
مي شود. بر اس��اس اعام تش��كل هاي دامداران 
قيمت جديد هر كيلوگرم شير خام ۲ هزار تومان 
در كارگروه تنظيم بازار تعيين شده، اما سازمان 
حمايت اعام كرد كه اين قيمت غير قانوني است، 

زيرا آن را هنوز اباغ نكرده است. 
از اين رو برخورد نكردن با اين نحوه گرانفروشي 
و همچنين اطاع رس��اني ضعيف از برخوردهاي 
صورت گرفته، ضروري اس��ت كه س��ازمان هاي 
نظارتي وارد ش��ده و ضمن اع��ام عمومي آناليز 
قيمتي شير و لبنيات، راه را بر تحريم هاي داخلي 

و فشار بيشتر بر مردم ببندند. 

مس�كن در حال�ي ب�ه بزرگ ترين مش�كل اين 
روزهاي م�ردم تبديل ش�ده اس�ت كه ب�ه نظر 
مي رس�د وزي�ر جدي�د راه و شهرس�ازي ني�ز 
برنامه اي ب�راي بهب�ود وضعيت مس�كن ندارد. 
در اي��ن مي��ان آس��يب پذير ترين اقش��ار جامع��ه، 
اجاره نشين هايي هستند كه به صورت مستقيم جهش 
نرخ را در اجاره بهاي پرداختي خود احساس مي كنند. 
بر اس��اس آماري كه اخيراً مركز آمار ايران منتش��ر 
كرده، در آبان ماه سال ۱۳97 شاخص كرايه مسكن 
اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب ۱7 و ۱۴/۴درصد 
رشد را نشان مي دهد. سهم هزينه مسكن اجاره بهاي 
مسكن اعم از ش��خصي و غيرشخصي در محاسبات 
ش��اخص كل بهاي كااها و خدمات مصرفي معادل 

۳۳/۱ درصد است. 
اين رشد چشمگير اجاره بهاي مسكن در سطح كشور 
و به ويژه كانش��هرها در حاليس��ت كه وزارت راه و 
شهرسازي گويا هيچ برنامه اي عملي براي بهبود اين 
شرايط اجرا نكرده و تنها اقدام آنها پاسكاري تقصير 

اين رشد به ديگر نهادها بوده است. 

در تازه تري��ن تح��ول محمد اس��امي، وزي��ر راه و 
شهرسازي كه اخيراً سكان هدايت اين وزارتخانه را 
در دست گرفته، در حاشيه جلسه كميسيون عمران 
مجلس در پاسخ به اين سؤال كه مسئول نظارت بر 
قيمت اجاره بهاي مسكن چه نهادي است گفته است 
كه »در اين ح��وزه انجمن هاي صنفي و تش��كل ها 
بايد صنوف خود را كنترل كنن��د و افزايش قيمتي 
كه در حوزه مس��كن وجود دارد، نشان مي دهد كه 
مديريت مناس��بي در اين حوزه وجود ندارد.« وزير 
جديد مسكن و شهرسازي در ادامه تاش خود براي 
شانه خالي كردن از مسئوليت اين وزارتخانه در حوزه 
مسكن، در پاسخ به سؤالي پيرامون نقش وزارت راه و 
شهرسازي در تعديل قيمت  ها گفت: شرايط و مسائل 
اقتصادي در فرآيند قيمت گذاري در حوزه مس��كن 
تأثيرگذار است و اگر هجمه مسائل اقتصادي به حوزه 
مسكن ورود نكند و مسكن مسير سالم خود را ادامه 

دهد، مردم كمتر دچار آسيب خواهند شد. 
  مسكن خواروبار نيس�ت كه براي آن بشود 

قيمت تعيين كرد
اما در س��وي ديگر مصطفي قلي خس��روي، رئيس 

اتحاديه مشاوران اماك كشوری، در مقام پاسخ به 
وزير راه و شهرسازي برآمده و در جواب به اين ادعاي 
وزير راه و شهرسازي كه مس��ئول نظارت بر قيمت 
اجاره بهاي مسكن را انجمن هاي صنفي و تشكل ها 
عنوان كرده است، اظهار كرد: در تمام اديان، مالكيت 
محترم و در اسام محترم تر است، پس اين عرضه و 
تقاضاست كه مي تواند موجب تعادل بازار مسكن و 
اجاره بها شود.  وي با اش��اره به اينكه در دولت نهم و 
دهم بحث كنترل اجاره بهاي مسكن مطرح و اعام 
شد كه مالكان نبايد بيشتر از 7 درصد بر اجاره بهاي 
خود اضاف��ه كنند، اظهار داش��ت: ب��ا زور و دوربين 
نمي توان اجاره بها و قيمت مسكن را كنترل كرد، پس 

نبايد مردم را به خاف كشاند. 
رئيس اتحاديه مش��اوران اماك خاطر نشان كرد: 
وقتي وزير راه و شهرسازي اعام مي كند، نگاهم به 
سمت مسكن است و مسكن را رونق خواهم داد، ما را 
خوشحال كرد؛ پس اين موارد مي تواند تعادل و توازن 
مسكن را برقرار كند.  خسروي تأكيد كرد: مگر نهادها 
و انجمن هاي صنفي مي توانند قيمت كاايي را تعيين 

كنند، مسكن كه خوار وبار نيست. 

  دودي كه به چشم مردم مي رود
اما تعلل وزارت راه و شهرسازي در تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام مسكن مهر و همچنين عدم افزايش ميزان 
وام مسكن در كنار رشد چشمگير قيمت مسكن در 
سطح كشور، همه دست به دس��ت هم داده تا طي 
سال گذش��ته قدرت خريد مس��كن براي مردم به 
ش��دت كاهش يابد و به دنبال اين اتفاق شاهد رشد 
تعداد مستأجران در سطح شهرها و همچنين كوچ 
مستأجران به مناطق پايين تر و حاشيه شهرها باشيم. 
اتفاقي كه در آينده مي تواند تبعات جبران ناپذيري 

براي كشور به همراه داشته باشد. 
 20 سال پس انداز برای خانه دار شدن به شرط 

داشتن شغل
تمامي اينها در حاليست كه طرح هاي دولتي مسكن در 
حالي يكي پس از ديگري به بن بست مي رسيد كه تحت 
همين سياستگذاري اشتباه شاخص هاي دسترسي به 
مسكن شهري روز به روز وضعيت ناگوار تري را نشان 
مي داد. بر اين اس��اس از سال ۱۳9۲ كه دولت حسن 
روحاني رس��ماً آغاز به كار كرد، ش��اخص دسترسي 
به مسكن رقم 6/۸ را نش��ان مي داد كه اين به معناي 
آن بود كه هر خانوار ش��هري با درآمد متوسط خود 
براي خريد مسكن بايد ۲۰ س��ال انتظار مي كشيد. 
اين آمار در سال ۱۳9۳ بار ديگر رشد كرد و متوسط 
زمان براي خريد مسكن ش��هري به ۲۱ سال رسيد. 
اين رقم طي س��ال هاي 9۴، 9۵ و 96 به علت ايجاد 
ركودي شديد بر بازار مس��كن به رقم 6 رسيد و طول 
مدت انتظار براي خانه دار شدن به ۱۸ سال رسيد، اما 
همزمان با تكان هاي شديد بازار ارز و هجوم نقدينگي 
سرگردان به بازار مسكن بار ديگر شاخص دسترسي 
به مسكن، رشدي چشمگير كرد و بر اساس آمار هاي 
غير رسمي به 7/۸ رس��يد. اين بدان معناست كه يك 
خانوار شهري در ايران با توجه به درآمدهايش بايد ۲۳ 
سال براي خانه دار شدن انتظار بكشد، اما اين جهش 
قيمتي در حاليست كه طي اين مدت دولت عماً هيچ 
تاشي براي افزايش سقف وام خريد مسكن و تسهيل 
دوره هاي زماني براي ايجاد انگيزه براي استفاده از اين 
ابزار در ميان خريداران مس��كن انجام ن��داده و عمًا 
نه تنها دولت در حوزه توليد مسكن دست روي دست 
گذاشته، بلكه ابزار هاي تقويت قدرت خريد مسكن را 
عماً از ميان برده  است.  نكته مهم در اين ميان آن است 
كه تمامي كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه 
همواره نرخ اجاره تابعي از قيمت نهايي مسكن است. 
از اين رو كاهش قيمت اجاره، در كاهش قيمت مسكن 
نهفته است. از اين رو دولت براي تعديل شدن بازار اجاره 
مسكن، بايد به فكر افزايش توليد مسكن و اختصاص 

تسهيات مناسب به اين امر باشد.

| روزنامه جوان |  شماره  5527 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

پنج ش��نبه 8 آذر 1397 | 21 ربي��ع ااول 1440 |

رشد مستأجران و كوچ به حاشيه شهر
نتايج بي برنامگي دولت در حوزه مسكن

وزير راه و شهرسازی: تشكل ها صنوف فعال در بخش مسكن را كنترل كنند
 رئيس اتحاديه اماک كشوری: مسكن خواروبار نيست كه تشكل ها قيمتش را كنترل كنند

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

نعره دوباره گرانی شیر
تعزيرات در شرايط جنگ اقتصادي بايد ورود كند 

تصویب تحقیق و تفحص از سازمان خصوصي سازي طی سال های 92 تا 97
تصوي�ب  از  مجل�س  اقتص�ادي  كميس�يون  س�خنگوي 
س�ازمان  عملك�رد  بررس�ي  از  تفح�ص  و  تحقي�ق 
خصوصي س�ازي در نشس�ت كميس�يون متبوعش خبر داد. 
به گزارش خانه ملت، زهرا سعيدي مباركه درباره جلسه كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: در اين جلسه رأي گيري در خصوص تحقيق 
و تفحص از بررسي عملكرد سازمان خصوصي سازي از سال ۱۳9۲ تا 

۱۳97بر اساس ماده ۲۱۲ آئين نامه داخلي مجلس انجام شد. 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس يادآور ش��د: براس��اس 
رأي گيري انجام شده در كميس��يون اقتصادي، تحقيق و تفحص 
از بررسي عملكرد س��ازمان خصوصي سازي در كميسيون تصويب 

شد. 

موض��وع تحقيق و تفحص از س��ازمان خصوصي س��ازي توس��ط 
نمايندگان مجلس چندي پيش توسط يكي از اعضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس مطرح ش��د و ب��ه تازگي اديان��ي، نماينده مردم 
قائمشهر  و س��وادكوه  از ارائه درخواس��ت تحقيق و تفحص از نحوه 
عملكرد س��ازمان خصوصي س��ازي با ۱۰۱ امضا به هيئت رئيسه 
مجلس خبر داده اس��ت و گفت��ه بنده، حاجي دليگاني، س��ليمي، 
نماينده مردم محات، حجت ااسام آزادي خواه، سيدراضي نوري، 
مهرداد اهوتي، محمدرض��ا نجفي، عليم يارمحمدي ، جمش��يد 
جعفرپور و ذبي��ح نيك فر از نمايندگاني هس��تند كه درخواس��ت 
تحقيق و تفحص از نحوه عملكرد س��ازمان خصوصي سازي كشور 

را امضا كرده اند. 

گفتني است، حاشيه هاي ناتمام سازمان خصوصي سازي از نحوه 
ارزش گذاري و واگذاري سهام شركت هاي دولتي گرفته تا تأخير 
در اتمام واگذاري ها و آزادس��ازي سهام عدالت همواره مورد نقد 
متوليان اقتصادي كشور به ويژه نمايندگان مجلس بوده و است 
تا جايي كه حاا كار به تحقيق و تفحص از اين س��ازمان كشيده 

شده است. 
بر اساس شنيده ها در حالي عاوه بر نحوه قيمت گذاري و واگذاري 
شركت هاي دولتي توسط س��ازمان خصوصي سازي كه با انتقادات 
فراواني نيز همراه بوده است، برخي انتصابات در اين سازمان و ساير 
مسائل از جمله موضوعات مالي مورد توجه و زير ذره بين نمايندگان 

مجلس قرار گرفته است. 

   مجلس

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

مشكل بانكي ايران با چين حل شد
رئي�س اتاق ه�اي بازرگان�ي اي�ران و چي�ن از رف�ع مش�كل 
داد.  خب�ر  چين�ي  ط�رف  ب�ا  كش�ور  بازرگان�ان  بانك�ي 
به گزارش تسنيم، اسداه عسگراوادي، با اش��اره به اينكه مشكل بانكي 
بازرگانان كشور با طرف چيني برطرف ش��د، اظهار داشت: از دوم دسامبر 
)۱۱ آذرماه( يك بانك چيني تبادات بانكي خ��ود را با طرف ايراني آغاز 
خواهد كرد.  رئيس اتاق هاي بازرگاني ايران و چين با اعام اينكه هفته آينده 
فروش نفت به چين آغاز خواهد شد و پول آن ظرف يك ماه آينده برگشت 
پيدا خواهد كرد، افزود: طرف چيني قرار است يك ماه آينده دومين بانك 

خود را براي تبادات بانكي با طرف ايراني معرفي كند. 

  صادركنندگان ارزشان را به بانك ها
 و صرافي هاي مجاز بفروشند

منظ�ور  ب�ه  صادركنن�دگان  ك�رد:  اع�ام  مرك�زي  بان�ك 
صادرات�ي  ارز  داان،  سوء اس�تفاده  از  جلوگي�ري 
كنن�د.  عرض�ه  مج�از  صرافي ه�اي  و  بانك ه�ا  ب�ه  را 
به گزارش ايس��نا، طبق اعام بانك مركزي، صادركنندگاني كه به موجب 
دس��تورالعمل صادره، مجاز به برگش��ت و فروش ارز حاصل از صادرات به 
صورت اسكناس يا حواله به نرخ بازار شده اند، براي جلوگيري از سوء استفاده 
داان، ارز حاصل از صادرات خود را به بانك ها، صرافي هاي بانكي و س��اير 
صرافي هاي مجاز عرضه كنند.  اين بانك در راستاي تمهيدات ازم به منظور 
برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، از صادركنندگاني 
كه به موجب دستورالعمل صادره مجاز به برگش��ت و فروش ارز حاصل از 
صادرات به صورت اسكناس يا حواله به نرخ بازار شده اند خواست ارز حاصل 
از صادرات خ��ود را در بانك ه��ا و صرافي هاي مجاز عرضه كنن��د و در اين 
خصوص تمام بانك ها، صرافي هاي بانكي و س��اير صرافي هاي مجاز، آماده 
خريد ارز صادراتي آنها هستند.  در اين ميان بانك ها و صرافي هاي خريدار 
ارز از صادركنندگان، مكلفند نس��بت به ثبت ارز خريداري شده در سامانه 
سنا جهت رفع تعهد صادركننده به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصاد اقدام كنند. 

 صادرات سيمان ۷ درصد افزايش يافت
دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان از افزايش 7 درصدي صادرات 
سيمان در هفت ماهه نخست سال جاري خبر داد، اما گفت كه احتمال 
دارد صادرات اي�ن محصول معدن�ي در ماه هاي آين�ده كاهش يابد. 
به گزارش ايسنا، عبدالرضا ش��يخان اظهار كرد: محدوديت هاي ارزي 
ناشي از تحريم ها و افزايش هزينه حمل و نقل داخلي و بين المللي باعث 
افت ميزان صادرات در ماه آبان ش��ده اس��ت.  وي افزايش هزينه هاي 
حمل ونقل دريايي را عامل كاهش صادرات به مناطق دوردست و اجراي 
بخش��نامه پيمان س��پاري ارزي را دليل كاهش صادرات به كشورهاي 
همسايه دانست و اظهار كرد: معامات اقتصادي با كشورهاي همسايه 
معمواً با ريال انجام مي شود و تعهد ارزي باعث محدود شدن صادرات 
به اين كشورها شده است.  ش��يخان با بيان اينكه مشكات مربوط به 
صادرات، منعكس شده و دس��ت اندركاران اين بخش به دنبال راه حل 
هستند، تصريح كرد: براي صنايعي مثل سيمان كه حجم صادرات آنها 
محدود و مقصد صادرات آنها بيشتر كشورهاي همسايه است، بايد راهكار 

ديگري در نظر گرفته  شود.  

  نرخ تورم توليدكننده تابستان
 24/2 درصد شد

فص�ل  در  توليد كنن�ده  ت�ورم  ن�رخ  اي�ران  آم�ار  مرك�ز 
ك�رد.  اع�ام  درص�د   24/2 مع�ادل  را  امس�ال  تابس�تان 
به گزارش مرك��ز آمار، درص��د تغيي��رات ميانگين ش��اخص كل قيمت 
توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال ۱۳97 نسبت به 
دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم توليدكننده( معادل ۲۴/۲ درصد بوده كه 
نسبت به تورم چهار فصل منتهي به فصل بهار سال ۱۳97 )۱6/۸ درصد( 

افزايش داشته است. 
نتايج شاخص كل قيمت توليدكننده و بخش هاي اصلي و اختصاصي، در 

فصل تابستان ۱۳97 به شرح زير است. 
۱- شاخص كل قيمت توليدكننده در فصل تابستان ۱۳97، به عدد ۳۱9/7 
رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل )۲7۸/۱(، ۱۵درصد و شاخص فصل 
مش��ابه س��ال قبل )۲۲۸/9(، ۳9/7 درصد افزايش داش��ته است. درصد 
تغييرات ميانگين ش��اخص كل قيمت توليدكننده در چهار فصل منتهي 
به فصل تابستان سال ۱۳97 نسبت به دوره مش��ابه سال قبل )نرخ تورم 
توليدكننده( معادل ۲۴/۲ درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي 

به فصل بهار سال ۱۳97 )۱6/۸ درصد( افزايش داشته است. 
۲- شاخص قيمت توليدكننده  بخش كشاورزي، در فصل تابستان ۱۳97، 
با ۲9/۲ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل )۲9۵/۳( به عدد ۳۵۲/۱ 
رسيد. شاخص اين بخش در فصل مورد بررسي نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۴۳/۵ درصد افزايش را نشان مي دهد. درصد تغييرات ميانگين شاخص 
قيمت توليدكننده بخش كشاورزي در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 
سال ۱۳97 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم توليدكننده بخش 
كشاورزي( معادل ۲۴/۱ درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي به 

فصل بهار سال ۱۳97 )۱۵/۳ درصد( افزايش داشته است. 
۳- ش��اخص قيمت توليدكننده  بخش معدن، در فصل تابستان ۱۳97، با 
۱۲/۴ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل )۲۸۸/۸( و ۴6/۲درصد 
افزايش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل )۲۲۲/۰( به عدد ۳۲۴/7 
رسيد. درصد تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن 
در چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال ۱۳97 نسبت به دوره مشابه 
سال قبل )نرخ تورم توليدكننده بخش معدن( معادل ۳۰/۸ درصد بوده كه 
نسبت به تورم چهار فصل منتهي به فصل بهار سال ۱۳97 )۲۲/۰ درصد( 

افزايش داشته است. 
۴- شاخص قيمت توليدكننده  بخش صنعت، در فصل تابستان ۱۳97، با 
۱7/7 درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل )۲۸9/۰( به عدد ۳۴۰/۳ 
رسيد. ش��اخص اين بخش در فصل مورد بررسي نسبت به شاخص فصل 
مشابه س��ال قبل )۲۲۲/۸( ۵۲/۸ درصد افزايش را نشان مي  دهد. درصد 
تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در چهار فصل 
منتهي به فصل تابستان سال ۱۳97 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 
تورم توليدكننده بخ��ش صنعت( معادل ۳۲/9درصد بوده كه نس��بت به 
تورم چهار فصل منتهي به فصل بهار س��ال ۱۳97 )۲۲/7 درصد( افزايش 

داشته است. 
۵- شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل تابستان ۱۳97، با ۲/۳ 
درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل )۱۳۳/۲( به عدد ۱۳6/۳رسيد. 
شاخص اين بخش در فصل مورد بررسي نسبت به فصل مشابه سال قبل 
۳/۵ درصد افزايش را نشان مي دهد. ميانگين شاخص قيمت توليدكننده 
بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل تابس��تان سال ۱۳97 نسبت به 
دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم توليدكننده بخش برق( معادل ۳/7 درصد 
كاهش داشته كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي به فصل بهار سال ۱۳96، 

)۴/6- درصد( افزايش داشته است. 
6- ش��اخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصي خدمات در فصل تابستان 
۱۳97، با ۸/7 درصد افزايش نسبت به ش��اخص فصل قبل )۲6۲/۳( به عدد 
۲۸۵/۰ رسيد. شاخص اين بخش در فصل مورد بررسي نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ۱9/7 درصد افزايش را نشان مي دهد. درصد تغييرات ميانگين شاخص 
قيمت توليدكننده بخش اختصاصي خدم��ات در چهار فصل منتهي به فصل 
تابستان سال ۱۳97 نسبت به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم توليدكننده 
بخش هاي خدمات( معادل ۱۲/۵ درصد بوده كه نس��بت به تورم چهار فصل 

منتهي به فصل بهار سال ۱۳97 )9/6 درصد( افزايش داشته است. 

بهناز قاسمی
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حس�اس ترين  در 
سعيد احمديان

    گزارش
هفت�ه  بازي ه�اي 
چهارده�م ام�روز 
پرسپوليس با ماشين سازي و استقال با صنعت نفت 
بازي مي کند، جمعه نيز پديده و سپاهان تيم هاي 
اول و دوم جدول رده بندي به مصاف هم مي روند. 
ليگ برتر فوتبال در روزهاي��ي که دوباره دعواي 
کي روش و برانکو باا گرفت��ه از امروز با برگزاري 
هفت��ه چهاردهم پيگي��ري مي ش��ود، آن هم در 
شرايطي که به نظر مي رس��د در فاصله 40 روز تا 
آغاز جام ملت هاي آسيا، بار ديگر مربيان تيم ملي 
و ليگ برتري اختافاتشان باا گرفته، به خصوص 
که وينفرد شفر هم با اجازه ندادن به ملي پوشان 
اس��تقال براي حضور در ري��کاوري تيم ملي به 
صورت غيرمس��تقيم در کنار برانک��و و در جبهه 

مقابل کي روش قرار گرفته است. 
   ماشين س�ازي – پرسپوليس، پنج شنبه 

ساعت 15
قرمزها در حالي ب��راي بازي با ماشين س��ازي در 
هفته چهاردهم به تبري��ز مي روند ک��ه برانکو در 
روزهاي اخير بار ديگر درگير دعواي حاش��يه اي با 
کي روش شده است، جنگ لفظي که اين بار واکنش 
فدراس��يون فوتبال را به دنبال داش��ته، به طوري 
که آنها در نام��ه اي با امضاي دبيرکل فدراس��يون 
به برانکو تذکر داده ان��د که عليه کي روش صحبت 
نکند تا حاشيه هاي پرسپوليس پيش از بازي هفته 

چهاردهم به اوج برسد. با اين حال شاگردان برانکو 
که هفته گذش��ته در تهران مقابل تراکتور در يک 
مسابقه جنجالي به تساوي بدون گل رضايت داد ند، 
امروز در هفته چهاردهم مهمان ديگر تيم تبريزي 
يعني ماشين س��ازي هس��تند. به رغم اوج گرفتن 
دوباره دعواي برانکو و کي روش، مهم ترين دغدغه 
قرمزها در فصل جديد ليگ برتر، کم تحرک شدن 
خط حمله پرسپوليس است، طوري که قرمزها با 
زدن 11 گل در 11 بازي ميانگين گل زده شان در 
هر بازي عدد يک است. آماري که نشان از ضعيف 
مهاجمان اين تيم دارد و آنها سهم شان از اين تعداد 
گل تنها پنج گل بوده که چهار گل آن س��هم علي 
عليپور است و تنها يک گل را گادوين منشا به ثمر 
رسانده است.  در طرف ديگر ماشين سازي در حالي 
براي بازي با پرسپوليس آماده مي شود که شاگردان 
رضا مهاجري عملکرد پرفراز و نشيبي در 13 هفته 
گذشته از ليگ داشته اند و بيشتر روي نوار مساوي 
بوده اند و ثبت 10 مس��اوي در 13 ب��ازي به خوبي 
گوياي اين است که تيم دوم تبريز نه باختن را دوست 
دارد و نه بردن را. البته ماشين سازي که در رده دهم 
جدول رده بندي قرار دارد، شکست ناپذير نشان داده 

و از آخرين شکست اين تيم سه ماه مي گذرد . 
   استقال- صنعت نفت آبادان، پنج شنبه 

ساعت 17:30
آبي ها که پ��س از پي��روزي مقابل اس��تقال 
خوزستان در هفته سيزدهم دوباره به جاده برد 

برگشته اند، امروز در هفته چهاردهم نيز بار ديگر 
با تيمي خوزستاني روبه رو مي شوند و در تهران 
ميزبان صنعت نفت آبادان هستند. اين در حالي 
است که اس��تقالي ها که با شفر در رده ششم 
جدول رده بن��دي قرار دارند، نتوانس��ته اند در 
فصل جديد انتظارات هواداران  خود را برآورده 
کنند و تا اينجاي ليگ، جايي در بين تيم هاي 
مدعي ندارند و بازيکنان جديدي که به ترکيب 
استقال اضافه شده اند، نتوانسته اند انتظارات 
را برآورده کنند. در چنين شرايطي آبي پوشان 
اميدوارند که با تقويت تيم در نيم فصل و اضافه 
ش��دن بازيکنان جديد، آنه��ا بتوانند به جمع 
تيم هاي ب��ااي جدول��ي اضافه ش��وند. البته 
امتياز هاي باق��ي مانده تا پاي��ان نيم فصل هم 
براي آبي ها از اهميت زيادي برخوردار است، به 
خصوص اينکه اگر استقال همچنان بخواهد 
امتياز از دست بدهد، فاصله اش با تيم هاي صدر 
بيشتر مي ش��ود و جبران آن در نيم فصل دوم 

دشوار خواهد شد. 
صنعت نفت حريف امروز استقال هم تقريباً شرايط 
مشابه ماشين سازي حريف پرسپوليس در اين هفته 
را دارد. زردپوشان آباداني هم مانند ماشين سازي 
با 10 مس��اوي رکورددار هس��تند و در چهار بازي 
آخرشان هم چهار تساوي متوالي به دست آورده اند. 
البته نفتي ها نزديک به 70روز اس��ت که در ليگ 
نباخته اند و اين براي شفر و شاگردانش که به دنبال 

دومين پيروزي متوالي شان هستند، نمي تواند خبر 
خوبي باشد! 

   سپاهان – پديده، جمعه ساعت 15:15
بي شک جذاب ترين مسابقه هفته چهاردهم ليگ 
در اصفهان خواهد بود، جايي که سپاهان و پديده، 
دو تيم اول و دوم ج��دول رده بندي به مصاف هم 
مي روند. سپاهان که در فصل جديد با امير قلعه نويي 
دوباره به آن تيم مدعي هميشگي تبديل شده در 
ليگ هجدهم با 26 امتياز از 12 بازي در رده دوم قرار 

دارد، تيمي که تا اين هفته بدون شکست است. 
در س��وي ديگر پديده هم ب��ا يحيي گل محمدي 
تيم شگفتي ساز ليگ هجدهم است. آنها با وجود 
مشکات مالي روند صعودي شان متوقف نشده تا 
پيش از آغاز اين هفته با 29 امتياز از 12 بازي صدر 
جدول ليگ هجدهم را در اختيار داش��ته باشند. 
ش��اگردان گل محمدي در چهار بازي اخيرش��ان 
چهار برد متوالي کسب کرده اند تا نشان دهند که در 

بهترين روزهايشان قرار دارند . 
   ساير بازي ها

در ساير بازي هاي هفته چهاردهم امروز در قائمشهر، 
دربي ش��مالي هاي ليگ برگزار مي شود و نساجي 
به مصاف سپيدرود رش��ت مي رود. روز جمعه هم 
نفت مسجدس��ليمان ميزبان پيکان است و سايپا 
با اس��تقال خوزستان روبه رو مي ش��ود. شنبه در 
آخرين ب��ازي هفته چهاردهم ه��م پارس جنوبي 

ميزبان تراکتور است. 

كبريت در انبار باروت
فريب افکار عمومي، تنها پاسخ قانع کننده اي است که مي توان به اقدام دور از 

انتظار و عجيب فدراسيون در ارسال نامه اي تذکرآميز به برانکو داد!
کدورت و اختاف نظر کي روش و برانکو داستان تازه اي نيست، درست بعد از 
اعتراض مرد کروات نيمکت پرسپوليس به اردوي تيم ملي در دوبي بود که 
رابطه برانکو با مرد پرتغالي تيره و تار شد و بعد از آن هم هر دو طرف، جسته 
و گريخته از هر بهانه اي براي تاختن به حق و ناحق عليه يکديگر استفاده 
مي کردند تا حس��ابي از خجالت هم در آيند. البته حج��ب و حياي برانکو 
در اين درگيري ها از سرمربي تيم ملي بيشتر بود، اما نه مسئوان باشگاه 
پرسپوليس گامي براي خاتمه دادن به اين درگيري و کدورت برداشتند و نه 
فدراسيون فوتبال.  اما درست 40 روز مانده به جام ملت ها و البته در بحبوحه 
درگيري هاي فدراسيون براي کنار آمدن با داستان هيئت رئيسه بازنشسته و 
معاونان تاج که به زودي بايد چمدان به دست به سمت در خروجي ساختمان 
سياهرنگ خيابان س��ئول بروند، نامه اي به پرسپوليس ارسال مي شود با 
متني تند و تذکري جدي که مخاطب آن ش��خص برانکو اس��ت. نامه اي 
که بدون شک اگر قرار بود براي تذکر به مرد کروات نيمکت سرخپوشان 
باشد، مي توانست خيلي پيشتر از اينها ارسال شود، زماني که برانکو سفت و 
سخت برابر مواضع خود ايستاده بود يا حتي وقتي شايعه شد که او به يکي از 
سايت هاي کرواسي گفته کي روش بدون موفقيت از ايران اخراج مي شود، 
نه زماني که او حرف خاصي نزده که نياز به تذکري تا اين اندازه جدي داشته 
باشد، آن هم در ش��رايطي که در همان روز، سرمربي تيم ملي نيز جسته 
و گريخته متلک هايش را براي برانکو مخابره کرده بود. بنابراين درگيري 
لفظي هم اگر بوده کامًا دو طرفه بوده، نه يک طرفه که فدراسيون خود را 
مستلزم دخالتي اين چنين سفت و سخت کند، آن هم توسط يکي از همان 
بازنشسته هايي که بايد برود، اما جنب و جوش ها نشان از تاش براي ادامه 
حضور او و ديگر دوس��تانش دارد! آتش را اين بار فدراسيون روشن کرده، 
آتشي که حاا عاوه بر کي روش و برانکو، شفر هم براي شعله ورتر شدنش 
هيزمي به آن انداخته، چراکه آن زمان که بايد فدراسيون مهر سکوت بر لب 
زد و درست مثل باشگاه پرس��پوليس صرفاً تماشاگر درگيري بود که دود 
آن به طور مستقيم به چشم فوتبال ايران مي رفت. حاا چرا صداي شفر به 
عنوان مدعي و منتقد تازه درنيايد، وقتي آقايان خود اين بار کبريت زير انبار 

باروت کشيده اند!
زمان زيادي براي متشنج شدن جو ازم نبود. کنايه هاي نرم و نازک کي روش 
و برانکو به يکديگر را مي شد مثل خيلي وقت هاي ديگر زيرسبيلي رد کرد، 
خصوصاً که مرد اول نيمکت تيم ملي گفت وگويي صميمانه نيز با برخي 
رسانه ها داشت و همين ديدار مي توانست اندکي جو را آرام کند و منتقدان 
را بر آن دارد تا بعد از جام ملت ها به خاطر موفقيت و آرامش تيم ملي هم که 
شده، دندان روي جگر بگذارند و کج دار و مريز رفتار کنند.  شاهکار فدراسيون 
اما در کمتر از يک ساعت طوفاني به راه انداخت که بدون شک سرعت تخريب 
آن از تند ترين و گزنده ترين بيانيه هاي مرد پرتغالي هم بيشتر بود. آسمان، 
ريسمان کردن در نامه تذکرآميز به برانکو، نه فقط واکنش و نارضايتي برانکو 
و باشگاه پرسپوليس را به دنبال داشت که دودستگي ها را بيشتر از قبل هم 
کرد. حاا هواداران پرسپوليس و رسانه هاي حامي آن يک بار ديگر اين حق 
را به خود مي دهند که شمشير را عليه کي روش از رو ببندند، چراکه اولين 
چيزي که به ذهن آنها مي رسيد، اين بود که فدراسيون تحت فشار کي روش 
و در حمايت از سرمربي تيم ملي است که اين چنين کوبنده به برانکو هشدار 
داده اس��ت.   اما نکته مهم در خال اين حاشيه مخرب که مي رود بحراني 
تازه در فوتبال ايران به راه اندازد، اين است که چرا اين نامه از سوي ساکت، 
دبيرکل فدراسيون و مدير تيم هاي ملي که اين روزها دغدغه اش يافتن راهي 
براي ادامه حضور در مسند قدرت است، نوشته و ارسال شده است؟ آيا اگر 
قرار بر تذکر بود، نبايد اين تذکر از سوي کميته انضباطي يا کميته اخاق داده 
مي شد يا نه، اين تذکر مي توانست حتي خيلي دوستانه تر و چيزي شبيه به 
گوشزد از سوي تاج به گرشاسبي باشد، نه نامه اي تند و تيز و تذکري جدي 

از سوي ساکت به سرمربي پرسپوليس!
اوضاع خوب نيست، اصًا هم خوب نيست و بدتر از همه اينکه جو آشفته 
امروز را اين مرتبه نه کي روش باعث شده و نه برانکو. جو متشنج امروز در 
واقع نتيجه تفکرات فدراسيون فوتبال است که به نظر مي رسد قصد دارد با 
منحرف کردن افکار عمومي، داستان دلخواه خود را دنبال کند و چه چيزي 
مي تواند بهتر از درگيري کي روش و برانکو که حاا شفر هم به آن اضافه شده 
اوضاع را چنان آشفته کند که توجه افکار عمومي از ماجراي بازنشسته هاي 

تيم ملي که حتي صالحي اميري هم بر آن تأکيد کرده، منحرف شود؟! 

دنيا حيدري

قهرمانان تساوی مقابل مهاجمانی گل نزن!
سپاهان – پديده، جنگ صدرنشيني در هفته چهاردهم ليگ برتر 

صعود تيم هاي مدعي به مرحله يک هشتم نهايي 
 سواري: رئال هميشه شانس 

قهرماني اروپا را دارد
بايرن مونيخ، آژاکس، من س��يتي، يوونت��وس، رم، منچس��تريونايتد و 
رئال مادريد صعود خود به مرحله حذفي ليگ قهرمان��ان اروپا را قطعي 
کردند. در آغاز هفته پنج��م دور گروهي تيم هاي مدع��ي بايرن مونيخ، 
آژاکس، رئال مادريد، منچستريونايتد و يوونتوس حريفانشان را از پيش رو 
برداشتند، اما من سيتي مقابل ليون متوقف شد تا حساسيت بازي هفته 

آخر اين تيم دوچندان شود. 
   مزد تاش

مانشافت ها با فرار از روزهاي بحراني با يک برد شيرين خيالشان از بابت 
صعود راحت شد. بايرن در آليانس آره نا 5 بر يک بنفيکا را بدرقه کرد تا هم 
جواز صعودش را قطعي کند و هم انتقادها از کواچ کم ش��ود. تيم پنجم 
بوندس ليگا در بازي برگشت نيز تيم پرتغالي را شکست داد تا حاا با 13 
امتياز صدرنشين گروه  E باشد. نيکو کواچ، سرمربي بايرن با اشاره به برد 
شاگردانش گفت: »سرانجام توانستيم نتيجه تاش هايمان را بگيريم و يک 
پيروزي قاطع به دست آوريم. گل هاي زيبايي به ثمر رسانديم و مزد تاش 
خود را گرفتيم. تيم کيفيت ازم را دارد و عملکرد بسيار خوبي از خود نشان 
داديم. اميدوارم که در ديدارهاي بعدي هم مقتدرانه ظاهر شويم.« بعد از 
برتري بايرن، بازيکنان اين تيم بار ديگر از سرمربي خود حمايت کردند. 
البته آژاکس هم ب��ا دو گل آ.اک يونان را شکس��ت داد تا پس از صعود به 
دور بعد، ديدار هفته آخر اين تيم با بايرن نبرد صدرنشيني باشد. اين در 
حالي اس��ت که درگيري هواداران يوناني با هواداران آژاکس صحنه هاي 

خشونت باري را رقم زد. 
   تمجيد پپ از ليون

آبي هاي متمول در فرانسه از شکست گريختند تا همچنان به بازي آخر 
اميدوار باشند. ليون در حالي که مي توانست مهمانش را 2 بر يک شکست 
دهد در نهايت با دريافت گل تس��اوي به نتيج��ه 2 - 2 رضايت داد. تيم 
گوارديوا با 10 امتياز صدرنشين ماند و اولين تيم صعود کرده گروه بود. 
ليون هفت امتيازي هم در رده دوم قرار گرفت. منچسترسيتي با يک تساوي 
برابر هوفنهايم مي تواند به عنوان تيم اول به دور بعد صعود کند. سرمربي 
سيتي راهي نداشت جز اينکه از بازي ليون تعريف کند: »خيلي خوشحاليم. 
آنها يکي از سخت ترين رقبايي بودند که تا به حال ديده بودم. بسيار فيزيکي 
بودند، قدرتمند و همين طور قوي در ضدحمات. مردم مي گويند که ليگ 
فرانسه يعني فقط پاري سن ژرمن، اما اين اشتباه است.« در ديگر بازي گروه 

F، هوفنهايم درخانه برابر شاختار نتيجه را 3 بر 2 واگذار کرد. 
   رئال روي ابرها

حس��اس ترين بازي سه ش��نبه ش��ب را رم و رئال مادريد برگزار کردند. 
ديداري که با پيروزي 2 بر صفر کهکشاني ها همراه شد. شاگردان سواري 
که در بازي رفت هم از سد رمي ها گذشته بودند، اين بار در زمين حريف 
نيز جالوروسي را شکس��ت دادند تا نگراني از بابت صعود نداشته باشند. 
سرمربي آرژانتيني رئال از عملکرد بازيکنانش ابراز رضايت کرد و گفت: 
»تاش زيادي در اين بازي کرديم. گاهي اوقات بايد اينگونه پيروز ش��د. 
مسئوليت پذيري بازيکنانم بيش از همه برايم مهم بود. ما هميشه شانس 
قهرماني در اروپا را داريم، چون تاريخ مادريد اين موضوع را نشان مي دهد. 
باشگاه اسپانيايي تنها به يک بازيکن وابسته نيست و به تاريخ 115 ساله اش 

وابسته است.«
آ.اس رم با 9 امتيازي که اندوخته صعودش به دور بعد قطعي است، اما به نظر 
مي رسد دي فرانچسکو، سرمربي اين تيم از اشتباهات متعدد بازيکنانش به 
شدت ناراضي است: »بعد از اينکه گل اول را دريافت کرديم از جريان بازي 
خارج شديم، به همين خاطر بسيار عصبي شده بودم. چنين حالت هايي 
بسيار براي ما اتفاق مي افتد و واقعاً نااميدکننده است.« زسکاي مسکو هم  

در حالي که ميزبان ويکتوريا پلژن بود 2 بر يک تن به شکست داد. 
    باز هم آقاي خاص

در گروه  H رقابت بين يوونتوس و منچس��تريونايتد به اوج خود رسيده 
اس��ت. يوونتوس با يک گل والنسيا را برد و ش��ياطين سرخ نيز با همين 
نتيجه يانگ بويز را مغلوب کردند. بانوي پير 12 امتيازي و صدرنش��ين 
است و تيم آقاي خاص هم با 10 امتياز در تعقيب آنهاست. مورينيو که بعد 
از برد تيمش به شکلي عجيب شادماني اش را نشان داد از صعود تيمش 
سر از پا نمي شناخت: »رسيدن به يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا 
دس��تاورد خوبي براي ما به ش��مار مي آيد. نبايد فراموش کرد، تيم هايي 
هستند که امکانات بهتري نسبت به ما دارند. گروه ما گروه بسيار سختي 
بود. در بعضي از بازي ها خوب بوديم و در بعضي از بازي ها هم نااميد کننده 

ظاهر شديم.« 

شيوا نوروزي

استراليا و فيليپين در حد  NBA بازي مي كنند
تيم ملي بس��کتبال ايران توانايي پيروزي 
در يکي از دو بازي س��خت پيش رو مقابل 
اس��تراليا و فيليپين را دارد. ملي پوش��ان 
کش��ورمان با توجه به حض��ور در کوران 
ليگ برتر ش��رايط خوبي از نظ��ر آمادگي 
جسماني دارند. با اين حال هر دو ديدار در 
خانه حريفان برگزار مي شود و آنها از حضور 
پرتعداد هواداران خود استفاده مي کنند. 
ضمن اينکه بعد مسافت و سفر طواني مدت 
قطعاً روي عملکرد بازيکنان تأثيرگذار است. 
با وجود اين، همچنان به نتايج تيم ملي در پنجره پنجم انتخابي جام جهاني 
خوش بين هستيم و اميدواريم بسکتباليس��ت هاي کشورمان دست پر 
به ايران بازگردند. مصاف با اس��تراليا دشوار است، اين تيم با بدشانسي از 
رسيدن به فينال المپيک ريو بازماند، اما هنوز هم جزو تيم هاي برتر جهان 
محسوب مي شود. ليگ اين کشور سطح باايي دارد و استراليا از حضور 
بازيکناني بهره مي گيرد که در  NBA بازي مي کنند. بدون شک پيروزي 
مقابل استراليا بسيار سخت است، اما دور از دسترس نيست. ژاپن توانسته 
استراليا را ببرد و اميدواريم ملي پوشان ما هم با وحدت و همدلي با قدرت به 
مصاف اين تيم بروند. بازي بعدي مان نيز با فيليپين است، همان تيمي که 
در مانيل با حضور 20 هزار تماشاگر به ميدان مي رود. در حقيقت بسکتبال 
فيليپين نيز از  NBA نشئت گرفته و آنها نيز سطح باايي از بسکتبال را به 
نمايش مي گذارند. بازي مقابل اين تيم هم دشواري هاي خاص خود را دارد، 
اما با توانايي که از تيم ملي سراغ داريم، مي توانيم به کسب حداقل يک برد از 
دو ديدار اميدوار باشيم. حضور جوانان باانگيزه روحيه تيم را باا برده است. 
اگرچه جاي خالي بازيکنان قديمي چون صمد نيکخواه بهرامي و حامد 
حدادي در تيم ملي احساس مي شود، اما اين فرصت خوبي است تا جوانان 

آينده دار نشان دهند جانشين خلفي براي ملي پوشان باتجربه هستند.  

تاش سلطاني فر براي فرار از استيضاح
  قرار است هفته آينده بررسي اوليه طرح استيضاح وزير ورزش در حضور 
شخص مسعود سلطاني فر در مجلس انجام می شود. در اين فاصله اما 
رايزني هايي براي پس گرفته ش��دن امضاي درخواست کنندگان اين 
استيضاح و خارج شدن آن از دستور کار هيئت رئيسه آغاز شده است. 
اگرچه در ابتدا وزارت ژورناليس��تي عمل کرد و س��عي داشت از طريق 
فضاي مجازي به اين مسئله واکنش نشان دهد، طوري که مازيار ناظمي 
با توئيت مطلبي مبني بر اينکه »استيضاح! تاوان يک وزير قانونمدار براي 
مقاومت و تمکين از بازنشستگان ورزشي از قوانين کشور، موفقيت تيم 
ملي در جام جهاني، موفقيت ايران در بازي هاي آسيايي و پاراآسيايي، 
مقام هفتمي المپيک جوانان همه و همه در زير سايه خودخواهي ها و 
بي اعتنايي به قانون قرار مي گيرد؟« وارد عمل شد، اما شنيده ها حاکي 
از آن اس��ت که با توجه به جديت ماجرا، وزير ورزش سه شنبه  با برخي 
منتقدان خود که امضاي آنها پاي درخواست استيضاحش است ديدار 

مي کند تا نظرشان را تغيير دهد.

تيم ملي بسکتبال 
اي��ران در حالي 
ظهر جمع��ه به 
مصاف اس��تراليا مي رود که حاش��يه ها و مسائل 
پيراموني باعث غيبت چهار ستاره تيم يعني حامد 
حدادي، صمد نيکخواه بهرامي، سجاد مشايخي و 
ارسان کاظمي شده اس��ت. اتفاقات درون تيم، 
اختافات کادر فن��ي با بازيکن��ان و حرف هاي 
ضدونقيض اعضاي تيم عليه يکديگر سرانجام کار 
بسکتبال ايران را به جايي رساند که در شرايطي 
که مي توانست به راحتي راهي جام جهاني شود 
با شکست بدموقع مقابل ژاپن شانسش کم شد. 
اين تيم حاا بايد با ترکيب��ي جديد و جوان برابر 

اس��تراليايي به ميدان برود که حضورش در جام 
جهاني تقريباً قطعي شده اس��ت. روزبه ارغوان، 
محمد ترابي، محمد حسن زاده، حامد حسين زاده، 
محمد جمش��يدي، آرن داوودي، نويد رضايي، 
کيوان رياع��ي، امير صديقي، رس��ول مظفري، 
ميثم ميرزايي و بهنام يخچالي مرداني هستند که 
مهران شاهين طبع، سرمربي تيم ملي براي اين 

مصاف بزرگ و حساس به خط کرده تا مأموريتي 
دشوار را در ملبورن به انجام برس��انند. بازي دو 
تيم از ساعت 12:05جمعه به وقت تهران برگزار 
مي شود. آخرين رويارويي دو تيم مربوط به فينال 
رقابت هاي کاپ آسيا در سال 2017 است که با 
برتري 79 بر 56 استراليا همراه بود. جالب اينکه 
استراليا نسبت به آن س��ال تغيير زيادي نداشته 

و فردا تقريب��اً با همان ترکيب مقاب��ل ايران قرار 
مي گيرد، اما عدم حضور س��تاره هاي بسکتبال و 
تغييرات زياد ترکيب تيم ملي ايران باعث شده تا 
درصد شانس پيروزي کشورمان در اين رقابت ها 
پايين بيايد. البته بسياري از کارشناسان بسکتبال 
بر اي��ن باورند که اس��تراليا آنطور ه��م که گفته 
مي شود، شکست ناپذير نيست و مي توان با کمي 
همت و پش��تکار از عهده اين تي��م خوب برآمد، 
هرچند که به هيچ عنوان نبايد از قدرت و کاس 
بااي اين تيم غافل شد و آن را ناديده گرفت. تيم 
ملي بس��کتبال ايران هم اکنون با شش برد و دو 
باخت در رده دوم گ��روه F انتخابي جام جهاني 
قرار دارد. شاگردان ش��اهين طبع بعد از مصاف 
با استراليا از ملبورن راهي مانيل مي شوند و روز 
12 آذر مقابل فيليپين قرار مي گيرند. ديدارهاي 
برگشت تيم ملي ايران با اين دو تيم نيز اسفند ماه 
آينده در تهران برگزار مي شود تا تکليف ايران براي 

صعود به جام جهاني بسکتبال روشن شود.

ايران با تركيبي جوان 
برابر استراليا

8849843213سرويس ورزشي |  1440 21ربي��ع ااول   |  1397 آذر   8 پنج  ش��نبه  | روزنامه جوان |  شماره 5527 

 خستگي در كردن تاج در مسقط 
اگرچه تاج توانست حکم بقاي خود در فدراسيون فوتبال را بگيرد، اما ديگر 
اعضاي گروه او، از کفاشيان گرفته تا ساکت و بقيه همگي بايد چمدان هاي خود 
را جمع و فدراسيون را ترک کنند. اين را حتي صالحي اميري هم تأکيد کرده 
است، اما درست در روزهايي که بايد تمام هم و غم و دغدغه تاج بررسي و تعيين 
نفرات جديد هيئت رئيسه و يافتن جايگزيني مناسب براي بازنشسته هايي 
باشد که دير يا زود بايد مسند قدرت را تحويل دهند، رئيس فدراسيون فوتبال 
براي حضور در مراسم انتخاب برترين هاي آسيا در مسقط عمان است! حضور 
در جلسه کميته مسابقات کنفدراسيون آسيا نمي تواند خيلي بي اهميت باشد. 
در حاشيه اين جلسه، تاج مي تواند خستگي روزهاي اخير و تاش هايش براي 
بقا را در کند و ديدارهايي هم با رؤساي فدراسيون هاي مختلف داشته باشد. 
در کل اين سفر در شرايط حساسي که تمام نگاه ها به تغييرات فدراسيون است 

براي رئيس ابقا شده آن هم فال است و هم تماشا.

محمدرضا اسامي

   کارشناس بسکتبال

كيانوش همان كيانوش و فدراسيون همان فدراسيون!
رفتار فدراسيون وزنه برداري با کيانوش رستمي، نمونه آشکار و بارز 
ورزشکارسااري است.  به رغم تمام سروصداهايي که طي يکي، دو 
روز گذشته در خصوص پشيمانی و  بازگشت کيانوش رستمي به تيم 
ملي و اضافه شدن نام او به ليست ملي پوشان اعزامي به مسابقات کاپ قطر شنيده مي شود، به نظر 

مي رسد تغيير چنداني در رويه فدراسيون و رستمي به وجود نيامده باشد. 
فدراسيون براي حضور او در ترکيب تيم ملي شرط و شروطي مشخص 
کرده که البته رسانه اي نشده و کيانوش رستمي هم فقط و فقط بابت 
از دست ندادن فرصت حضور در المپيک 2020 است که حاضر به 
جلسه مش��ترک با رئيس کميته ملي المپيک و رئيس فدراسيون 
وزنه برداري ش��ده اس��ت. بنابراين آنچه مشخص اس��ت، اينکه اين 

سروصداها و اين رفت و آمدها بيشتر شبيه يک خيمه شب بازي 
براي تطهير چهره وزنه بردار سوگلي فدراسيون علي مرادي 
است، واا با شناختي که از فدراس��يون وزنه برداري و 
کيانوش رس��تمي داريم، خ��وب مي دانيم که نه علي 
مرادي آدمي است که بخواهد از عايق شخصي خود 
نسبت به رستمي چشم پوش��ي کند و نه رستمي 
وزنه برداري اس��ت که غرورش را زير پ��ا بگذارد، 
حتي اگر در ناآماده ترين ش��رايط باشد و وزنه  ها 
را يکي پس از ديگري به زمي��ن بيندازد. قصه 

ورزشکارس��ااري در وزنه برداري همچنان 
پابرجاست؛ کيانوش همان کيانوش است و 

فدراسيون هم همان فدراسيون.

توقعاتمان را پايين آورده ايم
ب��ه  رس��يدگي         بازتاب 
وضعيت رشته هاي 
مدال آور، آن هم در شرايطي که روز به 
روز ب��ه المپي��ک 2020 نزدي��ک 
مي ش��ويم و خودم��ان هم خوب 
مي دانيم که نسبت به تمام رقباي 
آس��يايي و جهاني عقب هستيم از 
اوجب واجبات است که البته مسئوان 
ورزش کشور تقريباً از آن غافل هستند. با 
اين حال قهرمانان رشته هاي المپيکي با علم به 
ش��رايط حاکم بر کشور و مش��کات اقتصادي 
بزرگي که مردم با آنها دس��ت به گريبان هستند، 

سطح توقع خود را پايين آورده اند. افشين نوروزي، 
کاپيتان تيم ملي تنيس روي ميز کشورمان يکي از 
اين ورزشکاران است. نوروزي مي گويد: »اداره کردن 
فدراسيون با اين شرايط سخت است و روي عملکرد 
تأثير منفي  مي گذارد. در بحث اعزام ها توقع مان را 
پايين آورده ايم  و اميدواريم مسئوان و دولت شرايط 
بهتري را ايجاد کنند. در حال حاضر اکثر مردم با 
مشکات زيادي مواجه هستند. دولتمردان بايد به 
فکر بهبود وضعيت باشند. ما هم در زندگي شخصي 
و ه��م در زندگي حرف��ه اي توقعاتم��ان را پايين 
آورده ايم، ولي با ادامه اين شرايط براي المپيک با 

مشکل روبه رو مي شويم.«

فريدون حسن
  چهره 

حامد قهرماني
   خبر 



خش�م مهم ترين عامل درگيري هاي خونين 
است، از آنجايي كه خشم در تمامي افراد وجود 
دارد آموزش كنترل خش�م براي شهروندان 
در جوامع صنعتي و بزرگ ش�هري كه افراد با 
مشكات زيادي روبه رو هستند يك ضرورت 
اس�ت و يادگيري آن براي افراد هنر اس�ت. 
هر روز ب�ا پرونده هاي زيادي در دادس�راها و 
ادارات پلي�س روبه رو مي ش�ويم كه معمواً 
از يك بگو مگوي ساده ش�روع شده و چون 
طرفين هنر كنترل خشم را فرا نگرفته اند به 
درگيري خونيني ختم مي ش�ود مثل پرونده 
قتل مرد مسافركش�ي كه در حوالي متروي 
آزادگان به دست پسر كشتي گيري به خاطر 

يك مشاجره لفظي ساده به قتل رسيده است. 
متهم پس از دس�تگيري ادعا ك�رد كه براي 
رفتن به دندانپزش�كي عجله داشته و وقتي 
راننده خودرو را سد راه خود مي بيند دست به 
چاقو مي برد و درگيري خونين را رقم مي زند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 16:35 عصر روز 
يك شنبه 22 مهرماه كاركنان بيمارستان شهيد 
فياض بخش قتل پسر جواني را به مأموران پليس 
اطاع دادند. با اع��ام اين خبر تيمي از مأموران 
كانتري 153  شهرك وليعصر راهي محل شدند. 
مأموران روي تخت بيمارس��تان با جسد مردي 
حدوداً 35 س��اله به نام احمد روبه رو شدند كه با 
اصابت چاقويي به قفسه سينه اش به قتل رسيده 

بود. بدين ترتيب با تأييد قتل مرد جوان، قاضي 
سيد سجاد منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران هم��راه كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
 نخس��تين بررس��ي ها حكايت از اين داش��ت 
مقتول ك��ه با خودروي تيبايش مسافركش��ي 
مي كرده ساعتي قبل در نزديكي در پاركينگ 
عمومي خودرواش را براي سوار كردن مسافر 
پارك كرده كه به خاطر سد راه با پسر صاحب 
پاركينگ درگيري خونيني را رقم زده اس��ت 
كه در جريان آن پس��ر صاحب پاركينگ، او و 
دوستش را با ضربات قمه   زخمي مي كند و بعد 
از محل مي گريزد.  مأموران در نخستين گام از 

دوست مقتول كه در آن درگيري زخمي شده 
بود تحقيق كردند. وي گفت: من و مقتول هر 
دو دوست هستيم و او با خودروي تيبا و من هم 
با خودروي پژو 405 خودم در ايستگاه متروي 
آزادگان مسافركشي مي كرديم. دقايقي قبل از 
حادثه ما به ايس��تگاه رسيديم و منتظر مسافر 
بودي��م كه قاتل با خ��ودروي پراي��د وانتش از 
پاركينگ پدرش بيرون آم��د و به من اعتراض 
كرد كه چرا خ��ودروام را در آن م��كان پارك 
كرده ام. ما با هم درگير ش��ديم ك��ه مقتول به 
هواخواهي از من وارد درگيري شد كه قاتل از 
خودرواش قمه بزرگي برداشت و يك ضربه به 
سينه مقتول و يك ضربه هم به صورت من زد. 
احمد غرق در خون نقش بر زمين شد و قاتل هم 

با جا گذاشتن خودرواش از محل گريخت. 
همزم��ان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
مأموران تحقيقات خود را براي شناسايي قاتل 
فراري آغاز كردند. بررسي ها نشان داد صاحب 
پاركينگ دو پسر 22 و 25 ساله به نام كاميار و 
بامداد دارد كه در پاركينگ پدرشان مشغول به 
كار هستند. همچنين مأموران دريافتند كاميار 
و بامداد پس از حادثه هر دو به مكان نامعلومي 
گريخته ان��د. در نهايت مأم��وران 21 آبان ماه 
مخفيگاه بامداد را در حوالي ش��هرك وليعصر 

شناسايي و وي را بازداشت كردند. 
در حالي كه شاهدان همگي گواهي مي دادند 
قاتل بامداد است، اما وي در بازجويي ها منكر 
قتل ش��د و گفت قاتل برادر كوچكش كاميار 
اس��ت. وي گفت: من و برادرم با هم ش��باهت 
زيادي داريم. روز حادث��ه او پس از درگيري به 
خانه آمد و گفت با دو مسافركش درگير شده 
است و از ترس خودروي مرا سوار شد و پس از 
رها كردن آن داخل خيابان فرار كرد. از آنجايي 
كه مأموران خودروي مرا در خيابان كشف كرده 

بودند من هم از ترس فرار كردم. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت كاميار روز سه شنبه شش��م آذر پس از 
44 روز ف��رار به اداره پليس رف��ت و خودش را 

معرفي و به قتل مرد جوان اعتراف كرد. 
صبح ديروز متهم همراه برادرش براي بازجويي 
به دادس��راي امور جنايي تهران منتقل شدند. 
قاتل مقاب��ل قاضي مناف��ي آذر موضوع حادثه 
را توضيح داد.  س��رهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران بزرگ، با اع��ام اين خبر گفت: 
متهم ب��راي تحقيق��ات تكميل��ي در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.
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گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟ 

كاميار هستم 22 ساله. 
چه كاره اي ؟ 

در نزديكي محل حادثه، پدرم پاركينگ خودرو 
دارد كه من مدير پاركينگ هستم. 

معتادي ؟ 
نه، ورزشكارم و به صورت حرفه اي ورزش مي كنم. 

چه ورزشي ؟ 
هشت سال است به صورت حرفه اي كشتي كار 
مي كنم و چند مقام استاني هم دارم. مدت زيادي 
بود تمرين مي كردم و آماده مس��ابقات انتخابي 

تيم ملي كشتي بودم كه اين اتفاق افتاد. 
شما كه ورزشكار حرفه ای هستي چرا 

يك راننده بي گناه را به قتل رساندي؟

من اهل درگيري و زد و خورد نيس��تم، آن روز 
خيلي عجله داش��تم و متأس��فانه وقتي با آنها 
روبه رو شدم نتوانستم خش��م خودم را كنترل 
كنم كه اين اتفاق افتاد. از طرفي هم من اصًا 

قصد قتل نداشتم اين حادثه هم اتفاقي بود. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

آن روز نوبت دندانپزش��كي داشتم و خيلي ديرم 
شده بود كه خودروي پرايد وانتي كه به فرد ديگري 
فروخته بودم با كليد يدكي كه داشتم سوار شدم 
تا به دندانپزشكي بروم. وقتي از پاركينگ بيرون 
آمدم با خودروي ميني بوسي به صورت سطحي 
تصادف كردم كه به خاطر عجله اي كه داش��تم 
بي خيال شدم اما ثانيه هايي بعد با راننده خودروي 
پژويي كه مسافركشي مي كرد به خاطر اينكه راه 

را سد كرده بود درگير شدم. وقتي درگيري ما باا 
گرفت راننده تيبا هم كه دوس��ت راننده پژو بود 
به هواخواهي او وارد درگير شد. آنها چاقو و قمه 
داشتند و من زير دست و پاي آنها قمه را گرفتم و 

نفهميدم چطور به سينه راننده تيبا اصابت كرد. 
بعد چه شد ؟ 

وقتي او غ��رق در خون نقش بر زمين ش��د از ترس 
خودروي وانت را جا گذاشتم و به خانه مان فرار كردم. 
بافاصله مقداري پول و مدارك و كيس��ه خوابم را 
برداشتم و با اتوبوس به شهرستان قم فرار كردم. پس از 
آن با برادرم تماس گرفتم و از او خواستم به بيمارستان 
برود و از اوضاع جسماني راننده تيبا مرا با خبر كند كه 

به من زنگ زد و گفت او فوت كرده است. 
در اين مدت كجا مي خوابيدي ؟ 

در اين مدت داخل خيابان و پارك ها مي خوابيدم تا 
اينكه متوجه شدم برادرم را به اتهام قتل بازداشت 

كردند و به تهران آمدم و خودم را معرفي كردم. 
اگر ب�رادرت دس�تگير نش�ده بود 

خودت را معرفي نمي كردي ؟ 
من در اين مدت عذاب وجدان داشتم و هر شب 
كابوس مي ديدم و حتي يك ساعت هم خواب 
راحت نداشتم اما خيلي ترسيده بودم. از طرفي 
هم خانواده مقتول به در خانه ما آمده بودند و مرا 

تهديد كرده بودند. 
حرف آخر ؟ 

خيلي پشيمان هستم. من ورزش��كارم اما آن روز 
نتوانستم خشم خودم را كنترل كنم و اين اتفاق افتاد 

كه زندگي خودم و خانواده ديگري را خراب كردم.

برخ�ورد قط�ار مس�افربري ب�ا ي�ك دس�تگاه پ�ژو206، در 
آذربايجان شرقي راننده و سه سرنشين آن را به كام مرگ كشاند. 
سرهنگ رس��ول حيدرزاده، رئيس پليس راه آهن آذربايجان 
گفت: در پي اعام مركز كنترل ترافيك راه آهن مبني بر برخورد 
قطار مس��افربري با يك دس��تگاه خودروي 206 در ايستگاه 
عباس��ي –زارعي، بافاصله نيروهاي امدادي و آتش نش��اني و 
مأموران گشت پليس  راه آهن تبريز به محل وقوع حادثه اعزام 
شدند.  مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده كردند، قطار 
مسافربري با يك دستگاه خودروي 206 برخورد كرده كه در اثر 
اين حادثه، راننده و سه سرنشين آن بر اثر شدت جراحات در دم 
فوت شدند.  وي افزود: كارشناسان پليس راه آهن آذربايجان، 
علت حادثه را بي احتياطي از سوي راننده خودروي 206 هنگام 

عبور از روي خط ريلي اعام كردند. 

 تصادف خونين پژو 206 
با قطار مسافربري

فرمانده كانتري 20 دزفول 
به شهادت رسيد

عم�ران زارعي، س�رباز معلم مقط�ع ابتدايي مدرس�ه آزادي س�ردكان 
شهرستان سرباز در جنوب استان سيستان و بلوچستان به علت اختاف 

طايفه اي به قتل رسيد. 
به گزارش ايرنا، مدير روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
گفت: اين حادثه صبح روز چهارشنبه هفتم آذر رخ داد كه در جريان آن اين معلم در 
منطقه حيط سرباز به ضرب گلوله دو فرد مسلح به قتل رسيد.   علي مرادي افزود: بر 
اساس اسناد و شواهد ضاربان از اقوام نزديك مقتول بوده اند كه به دليل اختاف در 
مسئله ازدواج مقتول با يكي از اقوام شان وي را به قتل رساندند.  بر اساس تحقيقات 

پليس، متهمان اين قتل شناسايي شدند و تحت تعقيب قرار گرفته اند. 

 قتل سرباز معلم
 در درگيري طايفه اي

قات�ل ف�راري ك�ه دو ب�رادر را در اس�تان ف�ارس ب�ا ش�ليك گلول�ه 
ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت تح�ت تعقي�ب مأم�وران پلي�س ق�رار دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر ماه گذشته بود كه مأموران پليس استان فارس با 
تماس شهروندي در جريان تيراندازي مرگباري در خانه قديمي قرار گرفتند 
و راهي محل ش��دند.  مأموران در مح��ل حادثه دريافتن��د لحظاتي قبل مرد 
ناشناسي به خانه اي هجوم برده و سه برادر را با ش��ليك گلوله زخمي كرده و 
از محل گريخته است. تحقيقات نش��ان داد در اين حادثه دو برادر در دم جان 
باختند، اما يكي از آنها كه به شدت زخمي شده و پيكر نيمه جانش براي مداوا 
به بيمارستان منتقل شده است. يكي از همسايه ها به مأموران گفت: در خانه ام 
نشس��ته بودم كه صداي تيراندازي از خانه همسايه توجه مرا به خودش جلب 
كرد. همزمان صداي كمك خواهي مردي هم به گوشم رسيد كه به سرعت به 
داخل كوچه رفتم. پسر همسايه را در حالي كه خونين بود به سراغ من آمد و با 
كلمات بريده گفت مردي به داخل خانه آنها رفته و به او و دو برادرش شليك 
كرده اما او موفق به فرار شده است. پسر همسايه در حال صحبت كردن با من 
بود كه دوباره صداي تيراندازي را از داخل خانه آنها ش��نيدم و ثانيه هايي بعد 
مرد مسلح ناشناسي از خانه آنها بيرون آمد و از محل گريخت. من سعي كردم 
مانع فرار او شوم اما موفق نشدم و او با تهديد اسلحه گريخت. وقتي وارد خانه 
آنها شدم دو پسر همس��ايه ها غرق در خون جان باخته بودند. پس از اين پسر 
زخمي از هوش رفت و عوامل اورژانس او را به بيمارستان منتقل كردند و من 

هم بافاصله موضوع را به مأموران پليس خبر دادم. 
سپس مأموران تحقيقات تخصصي خود را براي شناسايي عامل قتل دو برادر 
آغاز كردند. بررس��ي ها حكايت از اين داش��ت عامل قتل فرد آشنايي است كه 
اعضاي اين خانواده را از قبل مي ش��ناخته و با آنها ارتباط داشته است. از سوي 
ديگر مشخص ش��د عامل اين جنايت احتمااً از س��ه برادر يا يكي از آنها كينه 
عميقي دارد كه از آنها انتقام سختي گرفته است. در حالي كه تحقيقات درباره 
اين حادثه ادامه داشت مأموران دريافتند حال پس��ر زخمي در بيمارستان رو 
بهبودي است و قادر به حرف زدن است. بنابراين مأموران از پسر زخمي تحقيق 
كردند. وي با معرفي قاتل به مأموران گفت: قاتل تورج نام دارد و من و دو برادرم 
او را مي شناس��يم. تورج با برادرهاي من اختاف جزئي داشت و من هرگز فكر 
نمي كردم به خاطر اين اختاف جزئي او دس��ت به قتل دو برادر من بزند. روز 
حادثه من و دو برادرم در خانه نشسته بوديم كه او در حالي كه مسلح به ساح 
گرم بود وارد خانه ما شد. تورج شروع به تيراندازي كرد و همه ما را زخمي كرد. 
او قصد داشت مرا بكشد كه من فرار كردم و زنده ماندم اما دو برادرم را با شليك 
گلوله به قتل رساند.  پس از شناس��ايي متهم، مأموران به منزل تورج رفتند اما 
دريافتند وي پس از حادثه به مكان نامعلومي فرار كرده است. مأموران در تاشند 

تا قاتل فراري را دستگير و زواياي پنهان اين حادثه را بر ما كنند. 

قاتل 2 برادر فراري است

اولياي دم پسر جواني كه به دست وحيد مرادي، شرور معروف 
در يك مهماني به قتل رسيده بود پس از قتل وحيد مرادي 
در زندان رجايي شهر اعام كردند ديه مقتول را بخشيده اند. 
به گزارش خبرن��گار ما، وحيد مرادي ش��رور معروف تهران كه 
چندين بار به خاطر شرارت و رجز خواني در شبكه اينستاگرام از 
سوي پليس بازداشت و روانه زندان شده بود روز 26 ارديبهشت 
امس��ال تنها دو روز پ��س از آزادي از زندان يكي از دوس��تان 
صميمي اش به نام حس��ين گ��ودرزي را در پنت هاوس بزرگي 
حوالي ش��مال تهران به قتل رس��اند و در اين حادث��ه دو نفر از 
بس��تگان او را هم زخمي كرد. آن روز مقتول مهماني به افتخار 
آزادي وحيد مرادي از زندان در پن��ت هاوس ولنجكش برگزار 
كرده بود كه اين اتفاق هنگام گرفتن ايو اينس��تاگرام رخ داد. 
پس از قتل، متهم از تهران فرار كرد، اما خيلي زود در 500 متري 
مرز تركيه به دام مأموران گرفتار شد.  وحيد مرادي پس از انتقال 
به تهران به قتل دوستش اعتراف كرد و مدعي شد كه روز مهماني 
مقتول هنگام گرفتن ايو اينستاگرام به او و خانواده اش فحاشي 
كرده و او هم عصباني شده و دوس��تش را به قتل رسانده است. 
پس از اين حادثه اولياي دم براي قاتل درخواست قصاص دادند 
و متهم با قرار بازداشت موقت به دستور قاضي مرادي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران روانه زندان رجايي شهر 
شد. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت وحيد 
مرادي روز يازدهم تيرماه هنگام هواخوري در زندان با تعدادي 
از زندانيان درگير شد و به قتل رسيد.  پس از قتل وحيد مرادي 
اولياي دم حسين درخواست ديه كردند تا اينكه چند روز قبل 
اولياي دم مقتول به دادسراي امور جنايي تهران آمدند و اعام 
كردند ديه مقتول را بخشيده اند. همچنين دو مرد ديگري كه در 
آن حادثه به دست وحيد مرادي زخمي شده بودند ديه خود را 
بخشيدند. بدين ترتيب پرونده قتل دوست وحيد مرادي براي 
هميشه بسته شد، اما پرونده قتل وحيد مرادي در زندان رجايي 

شهر باز است و تحقيقات درباره آن ادامه دارد. 

 بخشش ديه مقتولي
  كه به دست وحيد مرادي

 به قتل رسيد
 حكم شاق تازه عروس 

در ديوان عالي كشورتأييد شد
حكم ش�اق مرد و زني كه متهم به ارتباط نامش�روع 
هستند در ديوان عالي كش�ور تأييد شد. بدين ترتيب 
حك�م دو متهم ب�ه زودي اج�را مي ش�ود. متهمان در 
تمامي جلس�ات دادگاه جرم خود را انكار كرده بودند. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل س��ال جاري مردي جواني به 
نام آرش با مراجعه به اداره پليس از همسرش به نام مهسا 
به اتهام رابطه با مرد غريبه شكايت كرد و گفت: مدتي بود 
به رفتار هاي همسرم مش��كوك بودم تا اينكه روزي تلفن 
همراهش را ديدم و متوجه ش��دم با مرد جواني به نام نيما 
رابطه دارد. ش��اكي در ادامه گفت: بيشتر از يكسال از عقد 
ما نمي گذرد كه همس��رم به من خيانت كرده و از او انتظار 
نداشتم با من چنين رفتاري كند. از آن دو نفر شكايت دارم.  
با طرح اين شكايت، زن و مرد جوان بازداشت شدند و تحت 
بازجويي قرار گرفتند. در بازجويي ها زن جوان جرمش را 
انكار كرد و گفت همسرش اش��تباه مي كند. آن زن ادامه 
داد: در اين يكس��ال زندگي خوبي داشتيم و من با شوهرم 
خوشبختم اما نمي دانم چرا او به من مشكوك شده است. 
من نيما را قبل از ازدواج مي شناختم و بعد از ازدواج ديگر با 
او رابطه نداشتم. در ادامه مرد جوان هم جرمش را انكار كرد.  
در حالي كه دو متهم جرم خود را انكار مي كردند بازپرس 
پرونده با توجه به مدارك و شواهد كيفرخواست آنها را به 
اتهام رابطه نامشروع صادر كرد و پرونده را براي محاكمه به 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاد. 
در اولين جلسه تحقيقات كه در دادگاه تشكيل و مشخص 
شد آنها از سالها قبل با هم ارتباط داشتند اما خانواده مخالف 
ازدواج آن دو بودند كه آرش از او خواستگاري مي كند و با 

هم ازدواج مي كنند. 
مرد جوان نيز در تحقيقات گفت: به مهس��ا عاقه داشتم 
اما به خاطر مشكاتي كه داش��تيم او گفت بي فايده هست 
و نمي توانيم با ه��م ازدواج كنيم. از طرف��ي اصرار من هم 

بي فايده بود تا اينكه با آرش ازدواج كرد.  متهم ادامه داد: در 
مدت آشنايي مان چيزي براي مهسا كم نگذاشتم و خواستم 
صبر كند تا بقيه مشكات تمام شود ولي قبول نكرد و ازدواج 
كرد. س��عي كرديم بعد از آن همديگر را فراموش كنيم اما 
نشد و مهسا مي گفت نمي تواند مرا فراموش كند و به همين 
خاطر چندباري ب��ا هم ارتباط تلفني برق��رار كرديم.  مرد 
جوان در آخر گفت: بعدها فهميدم او ب��ا اصرار برادرش با 
آرش ازدواج كرده و با ميل خودش نبوده است. مهسا و آرش 
عقد كرده بودند اين شد كه به او گفتم اگر آرش را دوست 
نداري بهتر اس��ت در همين دوره عقد، طاق بگيري كه او 
هم قبول نكرد. باور كنيد ارتباط ما در حد تماس تلفني بوده 
و حتي در اين مدت همديگر را نديديم. هدفم اين بود اگر 
مهسا مطمئن به ازدواجش نيست خودش و آرش را بدبخت 
نكن��د. ولي آرش به چش��م يك رقيب عش��قي به من نگاه 

مي كند و كينه دارد. 
زن و مرد جوان بار ديگر ارتباط نامشروع را انكار كردند، اما 
مدارك در پرونده نش��ان مي داد آنها بارها با هم بيرون رفته 
و عكس هاي يادگاري هم داش��ته اند.   بدي��ن ترتيب بعد از 
تحقيقات در دادگاه دو متهم در اولين جلس��ه رسيدگي به 
پرونده محاكمه شدند. در آن جلسه شاكي بار ديگر شكايت 
خود را مطرح كرد و گفت به خاطر اين موضوع ضربه روحي و 
رواني زيادي ديده است به همين دليل براي آنها درخواست 
مجازات كرد و حاضر به گذشت نيس��ت.  در ادامه متهمان 
در جايگاه حاضر شدند و بار ديگر جرمشان را انكار كردند و 
مدعي شدند عكس ها و متن پيامك ها مربوط به قبل از ازدواج 
مهسا بوده اس��ت.  در پايان هيئت قضايي با توجه با مدارك 
در پرونده بعد از ش��ور، دو مته��م را در ارتكاب عمل ارتباط 
نامشروع مجرم تشخيص داده و به 99 ضربه شاق محكوم 
كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي 

شعبه 29 ديوان عالي كشور نيز مورد تأييد قرار گرفت. 

قهرمان كشتي عامل درگيري مرگبار 
متروي آزادگان بود

فرمان�ده كانت�ري 20 دزف�ول در درگي�ري ب�ا ي�ك 
س�ارق مس�لح ب�ه درج�ه رفي�ع ش�هادت رس�يد. 
 س��رهنگ علي الهامي، فرمانده انتظامي دزف��ول درباره اين 
خبر گفت: ساعت 10 صبح ديروز س��روان حاجي مراد نادري، 
فرمانده كانت��ري 20 دزفول همراه چند مأم��ور براي اجراي 
حكم دستگيري يك سارق به محل اختفاي وي در مسكن مهر 
زيباشهر دزفول مراجعه كردند كه سارق اقدام به تيراندازي به 
س��مت مأموران كرد كه در اين تيراندازي سروان نادري مورد 
اصاب��ت گلوله قرار گرفت و مجروح ش��د كه پ��س از انتقال به 
بيمارستان بزرگ دزفول به دليل ش��دت جراحت به شهادت 
رس��يد.  وي با بيان اينكه متهم نيز در اين درگيري كشته شد، 
افزود: پدر خانم متهم نيز كه در منزل محل اختفاي او حضور 
داشت در اين درگيري مجروح شد.  مأموران انتظامي در بازرسي 
از منزل متهم يك قبضه س��اح كاش��نيكف هم��راه با چهار 
خشاب، پنج قبضه كلت كمري و مقداري مهمات كشف و ضبط 

كردند.  تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

ب�ر اث�ر وق�وع انفج�ار در نزديك�ي كارخان�ه تولي�د محص�وات 
ش�يميايي در ش�مال چي�ن دس�ت كم 22 ت�ن كش�ته ش�دند. 
به گزارش ايسنا، مقامات محلي در چين با بيان اينكه در حادثه انفجار در نزديكي 
كارخانه توليد محصوات شيميايي در شمال اين كشور دست كم 22 تن كشته 
شدند، اظهار داشتند: در اين حادثه همچنين به 50 خودرو و كاميون خسارت 
وارد شده  است.  بنابر اعام مقامات چين در حال حاضر مشخص نيست اين 
انفجار داخل محوطه كارخانه يا در فضاي بيروني آن اتفاق افتاده  است و نيروهاي 

امدادگر و كارشناسان در حال بررسي جزئيات وقوع آن هستند.

 قتل عام خانوادگي 
در  منطقه توريستي ژاپن 

پليس ژاپن اجساد هفت تن را كه تصور مي شود در يك قتل جمعي وحشيانه كشته 
شده اند در يك منطقه كوهستاني توريستي مشهور در اين كشور كشف كرده است. 
به گزارش ايسنا، اجساد شش تن از قربانيان كه تصور مي شود پنج نفر از آنان 
اعضاي يك خانواده هس��تند در يك خانه روس��تايي در منطقه كوهستاني 
تاكاچيهو واقع در اس��تان جنوب غربي ميازاكي اين كشور و همچنين جسد 
قرباني هفتم در نزديكي پلي در همان اطراف كشف شده است.   طبق برخي 
گزارش��ات مالك ۷2 ساله خانه روس��تايي مذكور، همسر 66 س��اله اش، نوه 
هفت ساله شان و آشناي خانوادگي آنها كه مردي 44 ساله بوده در ميان قربانيان 
اين حادثه بوده اند و مرد 42 ساله هم كه جسدش در نزديكي پل كشف شده 
پسر اين خانواده بوده است.  موضوع حادثه را يكي از بستگان مقتوان وقتي اين 
خانواده به تلفن او جواب نمي دهد به پليس اطاع داده و پليس نيز پس از مراجعه 

به اين خانه روستايي با صحنه وحشتناك قتل مواجه مي شود.

 22 كشته 
در حادثه انفجار در شمال چين



صبر مقام�ات کش�ورمان در مقاب�ل تعلل و 
پاس�کاری اروپایی    ها برای ایج�اد مکانیزم 
جدید مالی در حال پایان یافتن اس�ت و آنها 
گزینه ه�ای دیگ�ر را روی میز گذاش�ته اند. 
روز گذش�ته رئی�س س�ازمان ان�رژی اتمی 
ای�ران گفت اگ�ر دس�توری مبنی ب�ر پایان 
برجام صادر ش�ود، خیلی راحت می توان به 
ش�رایط س�ابق و حتی فراتر از آن بازگشت. 
علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
در بروکس��ل در گفت وگو با » یورونیوز« گفت:  
»ما هیچ وقت به دنبال بمب هس��ته ای نبودیم. 
اصًا یک فتوا است، یک فتوای حکومتی است. 
ما از آستانه  زیرساخت های صنعت هسته ای در 
همه ابعاد از چرخه س��وخت گرفته تا طراحی 
رآکتورهای تحقیقاتی تا ساخت انواع تجهیزات 
مرتبط با صنعت هسته ای عبور کرده ایم. ما یک 
کش��ور به واقع هسته ای هس��تیم. البته ما یک 
کشور پیشرفته هس��ته ای مثل آلمان، امریکا و 
روسیه نیس��تیم، اما دارای همه پتانسیل های 

مورد نظر در صنعت هسته ای هستیم.«
صالحی همچنین خاطرنشان کرد: ایران می  تواند 
محدودیت های داوطلبان��ه را کنار بگذارد. وی 
گفت که متعهد شدیم برای چند سال مثاً مقدار 
اورانیوم تولید شده را از 300 کیلو بیشتر نکنیم. 

این محدودیت را برای چند سال پذیرفته ایم اما 
می توانیم آن را برداریم. مثًا 300، 500، 600 
کیلو یعنی هر چقدر که تولید کنیم را می توانیم 
انباشته کنیم. محدودیت های ما از این نوع است 
و می توانیم خیلی راحت آن را برداریم. به عنوان 
مثال ما برای مدت محدودی پذیرفتیم که باای 
3/67 درصد غنی س��ازی نکنیم. م��ا می توانیم 

غنی سازی را بااتر ببریم. وقتی شما می توانید 
اصل غنی س��ازی را تا3/67 انجام دهید، از نظر 
فنی هم��ان را می توانید با تغیی��رات کوچک و 
سریعی افزایش دهید و به 5 درصد و 20 درصد و 

هر مقداری که می خواهید باا ببرید.«
صالحی گف��ت ن��ه تنها می ت��وان ب��ه راحتی 
محدودیت    ها را برداش��ت بلک��ه حتی می توان 

فراتر رفت. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما 
می توانیم به شرایط سابق مان برگردیم؛ نه فقط 
به شرایط سابق بلکه به شرایط خیلی بااتر. مقام 
معظم رهبری فرمانی را در چهاردهم خرداد ماه 
صادر کردند که ایران زیرساخت های تولید 190 
هزار سو را فراهم کند که ما فراهم کردیم. یعنی 
اان اراده شود و مس��ئوان سیاسی ارشد نظام 
دستور بدهند که بروید 190 هزار سو ظرفیت 
غنی سازی ایجاد کنید. هرچند صالحی تأکید 
کرد که »اان آمادگ��ی ا ش را داریم ولی به این 
معنی نیست که ما بخواهیم آن را تولید کنیم، 

بلکه زمینه آن را داریم.«
رئیس س��ازمان ان��رژی اتم��ی و عض��و تیم 
مذاکره کنن��ده ایران برای توافق هس��ته ای با 
اشاره به پایبندی ایران به برجام گفت: ما اان 
در چارچوب برجام هس��تیم، تمام کارهای ما 
در چارچوب برجام اس��ت. برای همین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تا به حال 13بار تأیید 
کرده که ایران به تعهداتش عمل کرده است. 
ما هیچ کاری را فعًا خاف تعهدات مان نکردیم 
و نمی کنیم ولی اگر دس��توری صادر شود که 
برجام تمام شد و ش��ما بروید کارتان را انجام 
بدهید، ما خیلی راح��ت می توانیم برگردیم و 

این بلوف نیست.«
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 تنش در اوکراین در 
علی قنادی

حال تشدید شدن   گزارش  یک
است. اوکراینی     ها با 
امریکا در حال مذاکره اند تا پایگاه های امریکایی 
در شرق اوکراین یا نزدیکی کریمه مستقر شوند. 
همزم�ان وزارت دف�اع روس�یه در نظ�ر دارد 
سامانه های پدافند هوایی »اس-400 « جدید در 
شبه جزیره کریمه مستقر کند؛ موضعی که باعث 
شده پترو پروش�نکو، رئیس جمهور اوکراین از 
قرارگرفتن در آستانه جنگ با روس     ها صحبت 
کند. در چنین اوضاعی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا خواستار این شده که اروپاییان با 
اجرای کامل تحریم های روس�یه، در طرح های 
مش�ارکت در پروژه خ�ط لوله نورد اس�تریم 2 
بازنگری کنند؛ اقدامی که ریس�مان های بافته 
ش�ده میان اروپا با روس�یه را از هم باز می کند. 
»پترو پروش��نکو « رئیس جمه��ور اوکراین دیروز 
در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی کش��ورش، یک 
بار دیگ��ر تأکید کرد ک��ه اوکراین در آس��تانه یک 
جنگ تمام عیار با روس��یه قرار گرفته است:  »من 
نمی خواهم هیچ کس تصور کند که این مسئله کم 
اهمیتی است. کشور ما زیر تهدید جنگی تمام عیار 
با فدراسیون روس��یه قرار گرفته است.«  پروشنکو 

با اس��تناد به گزارش  های اطاعاتی گفته که شمار 
یگان های نظامی روسیه که در مرز با اوکراین مستقر 
شده اند، »به طرز قابل توجهی افزایش یافته « و شمار 
تانک های روس نیز س��ه برابر شده اس��ت. با ادامه 
تنش     ها بین طرفین، دونالد ترامپ رئیس جمهور 
امریکا دیروز در گفت وگو با واشنگتن پس��ت گفت 
که ممکن است جلس��ه خود را با وادیمیر پوتین 
در اجاس G20 در آرژانتین لغ��و کند:» من این 
تجاوز ]به حقوق دیگران[ را دوست ندارم. من تجاوز 
را هرگز نمی خواهم. « همزمان ریانووس��تی از قول 
وزارت دفاع روسیه گزارش کرد که مسکو قصد دارد 
س��امانه های پدافند هوایی »اس-400 « جدید را 
در شبه جزیره کریمه مستقر کند. در مقابل، ایوان 
وینیک، نماین��ده پارلمان اوکرای��ن در مصاحبه با 
روزنامه روسی » ایزوستیا « گفته که مقامات اوکراین 
در حال مذاک��ره با مقامات امریکا درباره اس��تقرار 
پایگاه ایاات متحده در شرق اوکراین یا در نزدیکی 

کریمه هستند.
 امریکا خواستار توقف نورد استریم

.روس     ها دیروز فیلم بازجوی��ی محاکمه 24 ملوان 
دستگیر شده اوکراینی به دست نیروهای مرزبانی 
روسیه در منطقه کریمه را منتشر کردند که نشان 
می دهد س��ه ملوان اوکراینی به جرم خود اعتراف 

کرده اند. وادیمیر لیساوی یکی از ملوانان دستگیر 
شده اوکراینی اس��ت که خود را فرمانده یک واحد 
نظامی نیروی دریایی اوکراین معرفی کرده و گفته 
که دستور داشته ناوچه نیکوپول را از بندر اودسا در 
جنوب اوکراین به بندر بردیانسک در دریای آزوف 
هدایت کند. وادیمیر لیساوی گفته که از » ماهیت 
تحریک آمیز « اقدام اوکراین خبر داشته ولی فرمانده 
نیروی دریایی اوکراین گفته که این سه نفر تحت 
فش��ار مجبور به بی��ان اظهارات کذب ش��ده اند. با 
وجود ای��ن تکذیبیه، ناظران به ش��کل فزاینده ای 
در حال حرکت به س��مت این فرضیه هستند که 
اقدام روز یک ش��نبه کی یف که طی آن سه کشتی 
نیروی دریایی اوکراین بدون توجه به هشدارهای 
نیروهای امنیتی روسیه با عبور از مرز دریایی وارد 
آب های منطقه ای روسیه ش��دند، نمی تواند بدون 
تحریک امریکا بوده باشد. برخی ناظران می گویند 
که امریکا در س��ایه تش��دید اختافات ب��ا اروپا، از 
تقویت پیوند های اروپاییان با روسیه نگران است، 
موضوعی که به شکلی ویژه با پیشرفت خط لوله گاز 
نورداستریم و ترکیش استریم از طرف روس     ها دنبال 
شده و در نهایت نه تنها وابستگی اروپا به نقش واسط 
اوکراین در انتقال انرژی از روسیه را از بین می برد، 
بلکه باعث وابس��تگی اروپاییان به روس     ها خواهد 

شد. ظاهراً به همین دلیل است که امریکایی     ها در 
کشاکش تنش اوکراین با روسیه، خواستار بازنگری 
در رویکرد اروپاییان در قبال روس     ها شده اند. هدر 
نائورت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا سه      شنبه 
شب در نشس��تی مطبوعاتی گفت که واشنگتن از 
متحدان اروپایی خود می خواهد به منظور حمایت 
از اوکراین تحریم      ها علیه روسیه را به طور کامل اجرا 
کنند. نوئرت گفته که امریکا از متحدان اروپایی خود 
می خواهد اقدامات بیشتری برای حمایت از اوکراین 
انجام دهند، از جمله اینکه تحریم      ها علیه روسیه را 
به طور کامل اجرا کنند و بار دیگر برنامه مشارکت 
در پروژه خط لوله گاز نورد استریم 2 را مورد ارزیابی 

قرار دهند. 
  اروپاییان مایل به تنش نیستند

آندری ِمل نیک، سفیر اوکراین در آلمان از برلین و 
سایر دولت های غربی خواسته با تشدید تحریم      ها 
علیه روس��یه روند برخورد با این کش��ور را تشدید 
کنند. با وجود ای��ن موضع اوکراینی     ه��ا و امریکا، 
اروپایی��ان تمایل چندانی به تش��دید تنش     ها بین 
روسیه و اوکراین از خود نشان نمی دهند. هرچند 
دونالد توس��ک، رئیس ش��ورای اروپا در یک پیام 
توئیتری با اشاره به گفت وگویش با پترو پروشنکو، 
رئیس جمه��ور اوکراین، حمله نیروه��ای روس به 
کشتی های اوکراینی در تنگه کرچ دریای آزوف را 
محکوم کرده، ولی هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
دیروز در کنفرانس خبری مشترک با حضور کارین 
کنایِسل، همتای اتریش��ی خود در برلین گفت که 
دو کشور برای کاهش تنش میان روسیه و اوکراین 
تاش می کنند. هایکو ماس گفت:» گروه چهارجانبه 
نرماندی که آلمان و فرانس��ه به هم��راه اوکراین و 
روسیه در آن عضویت دارند به این مسئله توجه دارند 
که توافقنامه مینسک اجرا شود، چون در حال حاضر 
اجرای این پیمان از هر زمان دیگری، مهم تر است. 
طبعاً ما به آنچه که مدت هاست درباره شرق اوکراین 
شامل آتش بسی که در مورد آن توافق شده است، 
توجه داریم. وی افزود: ما دس��ت از تاش های مان 
برنمی داریم، چون نمی خواهیم این مناقشه را فقط 
محدود کنیم بلکه در نظر داریم در میان مدت و بلند 
مدت آن را حل و فصل کنیم.« کارین کنایسل، وزیر 
خارجه اتریش هم گفت: ما به شدت از تنش به وجود 
آمده میان اوکراین و روسیه نگرانیم، چون در واقع 
این مناقشه، این ظرفیت را دارد که خطرناک تر شود. 
وی دربار اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه نیز 
گفت:»باید ببینیم که در نشست مشترک شورای 
اروپا که قرار اس��ت دهم دس��امبر برگزار شود، چه 
تصمیمی گرفته می شود. همان طور که گفتم همه 
چیز به عملکرد این دو کشور بستگی دارد. بنابراین 

این موارد باید بررسی شوند.«

  گزارش  2

  خبر

بازی در زمین حریف
خاصه دشمنی امریکا، اروپا،  رژیم صهیونیستی و دنباله های منطقه ای آنها 
با ایران این است که اراده و خواست و منافع نامشروع خود را بر ایران تحمیل 
و با اشتهای سیری ناپذیر خود اگر بتوانند با براندازی و حاکمیت مجدد بر 
مردم و نظام ایران، به رؤیاهای خود جامه عمل بپوشانند. در تمامی 40 سال 
گذشته برخاف گفته ناقص آقای دکتر روحانی، آنها فقط به دنبال سکوت 
ایران در قبال اقدامات غیرمشروع و غیرانسانی و سیاست های استعماری 
آنها نبوده اند بلکه به دنبال  همراه شدن ایران با اقدامات و سیاست های شان 
بوده اند که جز منافع و مصالح ملت های منطقه با منافع و اراده و ارزش های 
مردم نیز در تضاد است تا ایران اسامی بخشی از جعبه ابزار آنها باشد. در 
چنین ش��رایط و روندی این قاعده رفتاری خانواده اس��تعماری غرب در 
تعامل با ایران حاک��م بوده و از تمامی ابزارهای غیرانس��انی، غیرقانونی و 
وحشیانه هم بهره برده اند. آنها نمی خواهند ایران در مقابل داعش ساکت 
و بی حرکت باشد بلکه می خواهند آنها را در تروریسم ابزاری غرب و حتی 
علیه مردم خودمان همراهی کنیم و تسلیم ش��ویم. فلسفه تحریم های 
امریکایی و غربی و به ویژه اقدامات ترامپ این است که اگر بر ایران فشار 
را افزایش دهیم تسلیم می شوند و این کام را یک مقام سعودي در مورد 
یمن و شهر حدیده هم تکرار کرد که به معني ادامه سیاست جنگ افروزي 
و جنایت در این کشور مظلوم است و ترامپ و صهیونیست ها و اروپایي ها و 
بقیه نوچه هاي شان امیدوارند با فشار به ایران،  خواسته هاي نامشروع آنان را 
نه تنها در سیاست منطقه اي، بلکه در سیاست  هاي داخلي و ملي بپذیریم. 
اروپا قریب هفت ماه است که ایران را با وعده اي شکاتی در برجام نگه داشته 
است، حال آنکه از یک سال قبل سیف در بانک مرکزي و مقامات وزارت 
خارجه تأکید دارند برجام براي ایران مساوي صفر است. اگر چنین است که 
واقعیت تلخي است. بیانیه مذاکرات اخیر در بروکسل از سوي اتحادیه اروپا 
و خانم موگریني نشان مي دهد که دیپلماسي روحاني- ظریف، به تدریج در 
حال پذیرش خواسته هاي منطقه اي ترامپ و اجراي آن به وسیله اروپاست. 
با اینکه فرصت هاي گرانبهاي اقتصادي در عراق و سوریه داریم، ماه هاست 
که دولت روحاني، به انتظار معجزه اروپایي نشسته و زمینه هاي گسترده 
اقتصادي در عراق و سوریه و منطقه را مسکوت گذاشته اند تا امریکا در عراق، 
براي تمامي فرصت هاي ایران برنامه ریزي کرده و برق و گاز و مناس��بات 
بانکي- مالي و اقتصادي را مسدود کند. وزیر محترم خارجه پالس پولشویي 
مي دهد، مذاکرات منطقه اي در بروکسل فعاانه در حال پیگیري است و 
در داخل کشور به کساني که در نامه به اوباما خواستار تحریم ایران شده اند، 

پست هاي حکومتي پیشکش مي کنند. 
مذاکره با وزیر خارجه انگلیس، رسماً از مسائل برجام فراتر رفته و موضوعات 
منطقه اي، حقوق بشري و. . . را دربرمي گیرد. امروز بحث از این نیست که در 
ازاي التزام ایران به برجام، تعهدات ناقص غربي اجرا شود بلکه به جز التزام 
کامل ایران در مقابل هیچ، در یک شیب مایم، امتیازدهي آرام منطقه اي 
نیز همانند سیر مذاکرات برجام هسته اي به راه افتاده است و نه تنها براي 
مشکات اقتصادي و تنگناهاي معیشت مردمي اقدام مؤثر انجام نمي شود، 
بلکه فرصت هاي اقتصادي منطقه اي نیز در حال فرسایش دادن است. این 
سیاست ورزي و دیپلماسي، چه سهوي و به دلیل فقدان قدرت مدیریت و 
چه عمدي، فقط یک مفهوم را کامل مي کند که به جاي برهم زدن بازي و 

دشمني حریف، در زمین حریف بازي مي کنیم. 
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 تل آویو به دنبال جبران شکست سوریه با احیای ترور 
روزنامه رأی الیوم سیاست ترور ناکام اسرائیل را مورد تحلیل قرار داده 
و نوش��ته که در حال حاضر درخواس��ت    ها برای بازگشت به سیاست 
ترور شدت گرفته است.  پایگاه اینترنتی روزنامه رأی الیوم چاپ لندن 
در یادداش��تی به قلم عبدالباری عطوان، روزنامه نگار مش��هور عرب و 
س��ردبیر این روزنامه نوشت: آیا اس��رائیل تهدیدات خود را برای ترور 
سیدحسن نصراه اجرایی خواهد کرد؟ و اگر این کار را کند چه اتفاقی 
خواهد افتاد...  آیا حزب اه فرو می پاشد؟ و چه چیز مانع آن شده است 
که تاکنون این کار را نتواند انجام دهد درحالی که از 25 س��ال پیش 
در تاش اس��ت؟ و چرا درحال حاضر درخواس��ت    ها برای بازگشت به 
سیاست ترور شدت گرفته است ؟  عطوان نوشت: پس از آنکه اسرائیل 
در انجام حمات به سوریه به علت تحویل سامانه »اس 300 « روسیه به 
دمشق ناکام ماند و در جنگ اخیر در نوار غزه نیز شکست خورد ، برای 
فرماندهان نظامی اسرائیل به جز انتشار مقاات و اطاعاتی که از حتمی 
بودن ترور سید حسن نصراه دبیرکل حزب اه لبنان سخن می گوید راه 
دیگری نیافتند چرا که شهادت او به اعتقاد مسئوان اسرائیلی موجب از 

بین رفتن روحیه حزب اه و به طور کلی محور مقاومت خواهد شد. 
ژنرال روعی لیوی، فرمانده گردان 100 که در جبهه شمالی در مرز با 
لبنان مستقر است در مقاله ای در نشریه »معراخوت « وابسته به ارتش 
اسرائیل بر ضرورت بازگشت به سیاست ترور و به طور مشخص هدف 

قرار دادن سیدحسن نصراه متمرکز شده است. 
----------------------------------------------------

  انگلیس هم دنبال خروج از یونسکو 
انگلیس قصد دارد دنباله رو امریکا باش��د و از آنجا که امریکا به دنبال 
خروج از یونس��کو اس��ت، انگلیس هم می خواهد از آن خارج شود. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما »پنی موردانت« وزیر توسعه بین الملل 
انگلیس در نوامبر 2018 با ارائه طرحی خواس��تار خروج این کشور از 
یونسکو و صرفه جویی در هزینه های این کش��ور شده است. البته این 
موضوع جدیدی نیست و رابطه انگلیس و یونس��کو، همواره پر فراز و 
نشیب بوده است. در سال 2016، »پریتی پاتل« وزیر توسعه بین الملل 
وقت انگلیس ایده خروج این کشور از یونسکو را مطرح کرد اما این طرح 

به سرعت از سوی ترزا می، نخست وزیر وتو شد و دیگر پیگیری نشد.
----------------------------------------------------

  حماس از موضع ایران درباره فلسطین قدردانی کرد 
حماس ضمن قدردانی از مواضع ایران در قبال مس��ئله فلس��طین، از 
تمام کشورهای عربی و اسامی خواس��ت حامی فلسطین و مقاومت 
باشند. به گزارش فارس، به نقل از »المنار«، »فوزی برهوم « از اعضای 
ارشد حماس طی اظهاراتی تصمیم ایران برای حمایت از خانواده های 
اسرا و شهدای راهپیمایی های بازگش��ت و شکست محاصره را ستود. 
»حسین منصور « عضو کمیته هماهنگی در راهپیمایی های بازگشت 
نیز در س��ی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اس��امی در تهران 
گفت جمهوری اسامی ایران اعام کرده اس��ت از شهدا و مجروحان 

راهپیمایی های بازگشت حمایت می کند.
----------------------------------------------------

  استانبول میزبان نشست محرمانه تل آویو و خارطوم 
نماینده     هایی از تل آویو و خارطوم حدود یک س��ال قبل برای برقراری 
روابط دیدار محرمانه ای برگزار کردند که استانبول میزبان این نشست 
بود.  منابع آگاه به شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد گفته اند 
که مقاماتی از سودان و رژیم صهیونیس��تی حدود یک سال قبل برای 
آغاز روابط دوجانبه، به صورت محرمانه در ترکیه دیدار کرده بودند. این 
شبکه چهار    شنبه در این باره گزارش داد: »نماینده ویژه ای از وزارت امور 
خارجه اسرائیل یک سال قبل نشست محرمانه ای را با مقامات سودانی 
در استانبول برگزار کرد. هدف این نشست برقراری روابط دیپلماتیک 
بین دو دولت بود«. این ش��بکه به نقل از منابع آگاه می گوید که رژیم 
اسرائیل یک دیپلمات ارشد را برای پیشبرد این موضوع انتخاب کرد؛ 
وی در آن زمان مسئول رسیدگی به امور کشور    هایی بود که به صورت 
رسمی با تل آویو رابطه دیپلماتیک ندارند. سودان نیز یکی از دستیاران 
ارشد »محمد عطا« رئیس وقت س��ازمان اطاعات این کشور را برای 

دیدار با صهیونیست     ها اعزام کرد. 

افكار عمومی راه بن سلمان
 به الجزایر و موریتانی را بست 

فش�ار افکار عمومی در کش�ورهای عربی آفریقا، موجب شد ادامه 
س�فر ولیعهد س�عودی به کش�ورهای دیگر این منطقه لغو ش�ود. 
پس از مراک�ش، دولت های الجزای�ر و موریتانی هم برای کاس�تن از 
اعتراضات مردم�ی، محمد بن س�لمان را به کشورش�ان راه ندادند. 
هرچند برخی کشورهای مطیع عربستان سعودی بدون توجه به اعتراضات 
گسترده مردمی در کشورهای شان، از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
استقبال گرمی به عمل آوردند اما تعدادی از دولت های شمال آفریقا حاضر 
نشدند ولیعهد سعودی را به حضور بپذیرند و سفر بن سلمان به کشورهای 
آفریقایی نیمه تمام ماند. به گزارش العالم، منابع وابس��ته به عربستان با 
تأیید این خبر افزودند: محمد بن سلمان مجبور شد تونس را ترک و برای 
مشارکت در اجاس گروه 20، راهی آرژانتین شود، در نتیجه ادامه سفرش 
به کشورهای موریتانی و الجزایر لغو شد. لغو این سفر در حالی است که مردم 
الجزایر و موریتانی روز سه    شنبه همزمان با مردم کشورهای شمال آفریقا 
علیه سفر بن سلمان به کشورهای شان تظاهرات کردند. پیش از الجزایر و 
موریتانی، کشور مراکش هم که روابط گس��ترده ای با عربستان سعودی 
دارد، سفر بن سلمان به این کش��ور را لغو کرده بود. سه    شنبه شب وبگاه 
مغربی »لکم« به نقل از یک منبع گزارش داد:»بن سلمان سفر به مغرب 
را در دستور کار خود قرار داده بود اما مغرب با این سفر وی مخالفت کرد و 
بن سلمان نیز مجبور شد مغرب را از برنامه سفر دوره ای خود حذف کند«. 
برنامه سفر ولیعهد عربستان به کشور   هایی از مغرب عربی، سبب واکنش تند 
افکار عمومی و سیاسی این مناطق شد، مردم با اعتراض به سفر بن سلمان، از 
دولت های مغرب عربی خواستند به دلیل آنکه ولیعهد عربستان با اتهام    هایی 
چون دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
در استانبول و ارتکاب جنایات جنگی در یمن روبه رو است، با سفرش به 

کشورهای مغرب عربی مخالفت کنند. 
بن سلمان روز سه    شنبه در بین اعتراضات گسترده مردمی وارد کشورهای 
مصر و تونس شد و با مقامات این کشور   ها دیدار و گفت وگو کرد. هزاران نفر از 
مردم تونس که تا آخرین ساعات سه    شنبه شب در خیابان   ها حضور داشتند، 
مخالفت خود را با حضور ولیعهد سعودی در خاک کشورشان اعام کردند. 
»ای بن سلمان قصاب!  ای مزدور امریکایی ها! « و »بن سلمان و امریکایی    ها 
شریک در تجاوزگری هستند « از جمله شعار های شرکت کنندگان در این 
تظاهرات بود. مردم تونس که گسترده    ترین اعتراضات علیه سفر دوره ای 
بن سلمان را برگزار کردند، از اقدام رئیس جمهور کشورشان در استقبال از 
کسی که دس��تانش به خون دیگران آغشته است و به شیوه بسیار زشتی 
در ترور جمال خاش��قجی دس��ت دارد، انتقاد کردند، ف��ردی که به نظر 
می رسد به عروس��ک خیمه شب بازی در دس��تان دشمن صهیونیستی 
و امریکا برای اجرایی کردن طرح معامله قرن تبدیل ش��ده اس��ت. گفته 
می شود ولیعهد سعودی با دادن وعده های میلیاردی و کمک های نفتی 
به کشورهای آفریقایی، مقامات این کش��ور   ها را برای سفر دوره ای خود 
متقاعد کرده بود. روزنامه ااخبار روز چهار   شنبه درباره سفر بن سلمان به 
مصر نوشت:»صرف نظر از اینکه محمد بن سلمان در شرایط و موقعیتی قرار 
ندارد که قاهره بتواند کمکی به او بکند، اما دیدارش از مصر صرفاً گامی در 
جهت بازگرداندن موقعیت و جایگاه خودش بود«. بر اساس این گزارش، 
»مراسم استقبال از محمد بن سلمان در قاهره در پایین ترین سطح انجام 
گرفت و در این سفر هیچ توافقنامه ای میان دو کشور به امضا نرسید و این 
امر نشان می دهد که س��فر به قاهره در درجه نخست برای اهداف داخلی 

عربستان بوده است.«
لغو سفر بن سلمان به کشورهای الجزایر و موریتانی و مراکش سبب شد 
سفر منطقه ای او به آفریقا نیمه تمام بماند. بن سلمان که برای شرکت در 
نشست جی 20 به آرژانتین سفر می کند، در ماه های اخیر به دلیل دست 
داشتن در ماجرای قتل جمال خاشقجی از سوی مجامع بین المللی تحت 
فشار قرار گرفته است و بسیاری از رسانه   ها و مقامات جهان خواهان برکناری 

او از ولیعهدی سعودی هستند. 
 تماس ترامپ با بن سلمان

به رغم فشارهای جهانی علیه ولیعهد سعودی اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا روابط ویژه ای با محمد بن سلمان دارد. دونالد ترامپ گفت که او زمانی 
که قیمت نفت 82 دار بود به ولیعهد عربس��تان زنگ زده اس��ت پس از 
تماس وی، قیمت نفت س��قوط کرد. ترامپ روز سه    شنبه در مصاحبه با 
واشنگتن پست به طور رسمی این موضوع را بیان کرد. ترامپ گفت:»حدود 
دو و نیم ماه پی��ش، قیمت نفت در ازای هر بش��که 82 دار بود و قرار بود 
قیمت نفت تا 100 دار برسد، من به موضوع افزایش مالیات فکر می کردم 
و نمی خواستم این کار را بکنم«. رئیس جمهور امریکا گفت:»من به ولیعهد 
عربس��تان زنگ زدم و آنها اقدام به افزایش حجم تولید نفت نمودند و در 
حال حاضر ما قیمت نفت 52 دار را داریم«. وی گفت که »این تماس قبل 
از قتل روزنامه نگار س��عودی انجام شد«. ترامپ تنها کسی بود که به طور 
همه جانبه در مقابل فشارهای جهانی ایستاد و یک تنه از ولیعهد سعودی 

در قتل خاشقجی حمایت کرد. 

آژیر قرمز   بحران انسانی در یمن
در حالی که مذاکرات صلح برای جنگ یمن در هاله ای از ابهام قرار دارد، 
نگرانی     ها از وضعیت وخیم انسانی در یمن هر روز افزایش می یابد. مقامات 
سازمان ملل هشدار دادند، کاهش فعالیت بندر الحدیده، تأثیر جدی و 
فوری بر توزیع غذا و نیز بهای مواد غذایی در این کشور خواهد داشت. 
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل هش��دار داد ادامه حمات به 
شهر الحدیده یمن، تأثیر منفی بر توزیع غذا در این کشور خواهد داشت.  
وی در نشست خبری گفت: نصف شدن فعالیت بندر الحدیده در دو هفته 
گذشته، هشدار دیگری به طرف های درگیر در یمن است تا عملیات نظامی 
را متوقف کنند.  وی خاطرنشان کرد: شرکت های ترابری برای فعالیت در 
بندر الحدیده مردد به نظر می رسند، زیرا آنها منافع تجاری دارند و می بینند 
که امنیت در این بندر وجود ندارد و ش��رایط برای افزایش فعالیت در این 
بندر فراهم نیست. اگر این اوضاع ادامه پیدا کند، تأثیر گسترده و فوری بر 
برنامه توزیع غذا و نیز بهای کاا     ها در بازار های داخلی یمن خواهد داشت. 
همه طرف     ها باید از تاش های مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان 
ملل در امور یمن حمایت کنند. در همین حال، بیش از 50 سیاستمدار و 
مقام  سابق امریکا در نامه ای خطاب به »میچ مک کانل« نماینده اکثریت 
سنا و همکارانش خاتمه دخالت امریکا در جنگ یمن را خواستار شدند. 
امضاکنندگان این نامه را سفرای پیشین امریکا در یمن، محققان حقوقی، 
کارشناسان ارشد حوزه عربستان، یکی از برندگان جایزه صلح نوبل، مشاور 
سابق »کالین پاول« وزیر خارجه پیشین و »نوام چامسکی« زبان شناس 
برجسته و تحلیلگر سیاسی مشهور جهان تشکیل می دهند. آنها از مک کانل 
و دیگر سناتور    ها خواسته اند از طرحی که خواستار خروج ابدی نیروهای 
امریکایی از یمن است حمایت کنند. قرار است این ایحه چهار    شنبه هفته 
جاری رأی گیری ش��ود. »بابارا بوداین« و »استفن سچ« سفرای پیشین 
امریکا در یمن که از جمله امضا کنندگان این نامه هستند، عنوان کرده اند 
که حمایت ترامپ از جنگ یمن از سوی کنگره غیرمجاز تشخیص داده 
ش��ده و بنابراین غیرقانونی است. سناتور برنی س��ندرز بار دیگر از جنگ 
یمن به فرماندهی عربستان سعودی و حمایت امریکا انتقاد کرد. سندرز با 
انتشار توئیتی در صفحه شخصی اش در توئیتر نوشت: دخالت در یمن به 
فرماندهی سعودی    ها و حمایت امریکا باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی 
شد. وی خاطرنشان کرد: بیش از 85هزار کودک در یمن بر اثر گرسنگی 
جان خود را از دست دادند. سنا باید حمایت امریکا از این جنگ را متوقف 
کند. همچنین فعاان صلح با برگزاری تظاهراتی در شهر نیویورک امریکا 
از سناتور چاک شومر خواستند از طرح توقف کمک واشنگتن به جنگ در 

یمن حمایت کند. 

با هدف توقف حرکت اروپا به سمت مسکو انجام می شود

هیزم امریكا بر آتش تنش اوکراین با روسیه

هادیمحمدی

مخالف�ان رئیس جمه�ور امری�کا همزم�ان 
با برگ�زاری گردهمایی انتخابات�ی وی که در 
حمایت از ی�ک نامزد جمهوریخ�واه دور دوم 
انتخابات میان دوره ای در ایالت می سی سی پی 
برگ�زار ش�ده ب�ود، تظاه�رات کردن�د. 
با گذشت دو س��ال از ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ، اعتراضات علیه سیاست های او همچنان 
ادام��ه دارد. به گزارش خبرگزاری صدا وس��یما، 
دهها نفر از مخالف��ان دونالد ترامپ، سه    ش��نبه 
شب درحالی که به نفع یک نامزد جمهوریخواه 
در ایالت می سی س��ی پی، س��خنرانی می کرد، 
ش��عار دادند. درحالی که طرف��داران ترامپ در 
حال وارد ش��دن به محل س��خنرانی او در شهر 
بیلوکسی در ایالت می سی سی پی بودند، حدود 
یکصد نفر از تظاهر کنندگان ضد ترامپ ش��عار 
می دادند » استیضاح«. آنها همچنین پوستر   هایی 
در مخالفت با نامزد جمهوریخواه در دست داشتند. 
مارک ایساکس، از ساکنان » بی سنت لوئیس « که 

در این تظاهرات شرکت کرده بود گفت:»ما باید 
این پیام بسیار روشن را بفرستیم که در ایالت ما 
جایی برای نفرت افکنی که سیندی هاید-اسمیت 
در کارزار تبلیغاتی به دنبال خود می کشد، نیست. 
اقدامات او به نفع منطقه ما نبوده است.«  از سوی 
دیگر، نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه »مانموث« 
در ایالت نیوجرسی امریکا نشان می دهد که میزان 
نارضایتی و عصبانیت م��ردم امریکا از دولت این 
کشور به بیش از 80 درصد رسیده است. به گزارش 
پایگاه هیل، این نتایج که روز سه    شنبه منتشر شده 
حکایت از آن دارد که اکث��ر امریکایی   ها از دولت 
امریکا ناامید شده اند. این گزارش افزود: از هر پنج 
امریکایی چهار نفر از دولت این کشور یا ناراضی یا 
خشمگین هس��تند؛ آماری که تقریباً از مه سال 
گذشته میادی تاکنون ثابت بوده است. این نتایج 
گویای آن است که 62 درصد امریکایی   ها از دولت 
ناراضی و 19درصد از آن عصبانی هستند. فقط 15 

درصد گفته اند که راضی یا خوشحال هستند. 

رئیس جمه�ور ترکی�ه ب�ا انتق�اد از مواضع 
کشورهای اسامی در مورد شرایط مردم یمن، 
استفاده از پول ملی در مبادات میان آنان را 
در ر   هایی از یوغ امپریالیسم مهم توصیف کرد. 
به گزارش آناتولی، »رج��ب طیب اردوغان « روز 
چهار   شنبه گفت که استفاده از پول ملی در میان 
کشورهای اس��امی برای آزادی از امپریالیسم 
اهمی��ت دارد. اردوغان همچنین گف��ت: »اگر 
میلیون    ها نفر در یمن گرس��نه و فقیر هستند، 
نه دیگران، بلکه مس��لمانان در قبال آن مسئول 
هستند.« وی در عین حال گفت: »سازمان های 
جهان��ی مس��لمانان را در زمین��ه فلس��طین و 
جنگ های داخلی ناامید کرده اند و این در حالی 
است که مسلمانان آنها را برای دستیابی به راهکار 
تحت فشار گذاشته اند.« رئیس جمهور ترکیه گفته 
که کش��ورهای غربی راه حلی برای ما نخواهند 
داشت، زیرا آنها فقط به ثروت های ما توجه دارند. 
همه چیز به پنج عضو دائم شورای امنیت موکول 

ش��ده اس��ت، ولی ما نباید منتظر آنها بمانیم و 
باید مش��کات را خودمان حل کنیم. اردوغان 
گفت : در حال  حاضر از هر گوشه جهان برادران 
و خواهران ما چشمان شان را به ما دوخته اند. تا 
زمانی که از فلسطینیان حمایت کنیم هیچ کسی 
نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد. هیچ ظلم 
و هیچ فشاری نمی تواند شعله آزادی فلسطینیان 
را خام��وش کند.«  رئیس جمه��ور ترکیه گفت: 
»نباید در تله آنهایی بیفتیم که به کاهش بهای 
نفت بیشتر از خون اهمیت می دهند.« اردوغان 
همچنین گفت که گس��ترش همکاری تجاری 
میان اعضای کمیته همکاری اقتصادی کشورهای 
سازمان همکاری اسامی، آنها را قدرتمند می کند. 
اردوغان اضافه کرد: ما به عنوان مسلمانان جهان 
باید از هرگونه افراط گرایی خودداری کنیم. نباید 
محدودیت    ها و دیوارهای جدیدی ایجاد کنیم. 
همه مسلمانان تنها یک قبله دارند و همه به یک 

کتاب معتقد هستند. 

نارضایتی امریكایی ها از ترامپ به 80 درصد رسیداردوغان: مسلمانان مسئول فقر و گرسنگی یمن هستند
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    جواد محرمي 
پانزدهمي�ن جش�نواره فيل�م مقاومت اين 
روزه�ا در تهران در ح�ال برگزاري اس�ت، 
ب�ه همي�ن بهان�ه ب�ا طهماس�ب صلح جو، 
منتقد و كارش�ناس س�ينما درباره وضعيت 
س�ينماي مقاومت به گفت و گو نشس�تيم. 
ژان�ر جن�گ يك�ي از مهم تري�ن و 
پرمخاطب ترين ژانرهاي س�ينمايي 
از ابتداي اختراع سينما تا به حال در 
جهان بوده است. اين ژانر در ايران نيز 
همواره از مخاطب مطلوبي برخوردار 
بوده اس�ت. فكر مي كنيد س�ينماي 
جنگ ايران در مقايس�ه با جهان در 

چه جايگاهي قرار دارد؟ 
سینماي جنگ ما با س��ینماي جنگ دنیا تفاوت 
اساس��ي دارد. اگ��ر بخواهیم از نظر محت��وا آن را 
بررسي كنیم بايد به اين نكته توجه داشته باشیم 
كه فیلمسازان كشور ما از جنگي كه دفاعي بوده 
است فیلم مي سازند، يعني بیش از اينكه نیروهاي 
نظام��ي كارآزموده و تعلیم دي��ده در جنگ نقش 
داش��ته باش��ند، مردم عادي، جوانان و نوجوانان 
بسیجي در آن نقش داش��تند و نقش مؤثري هم 
داشتند. در واقع ش��خصیت هايي كه در سینماي 
جنگ خودمان با آنها طرف هستیم براي كشتن 
به جبهه نمي رفتند و شايد استعداد آدمكشي هم 
نداشتند، آنها صرفاً براي دفاع به جبهه رفته بودند. 
طبعًا چنين چيزهاي�ي روي فرم هم 

تاثير مي گذارد. 
س��ینماي جنگ دنیا بايد تا آنجا ك��ه مي تواند از 
تكنیك و ابزار بهره مند شود كه در آن هیجانات 
جنگ را بهتر و بیشتر به تماشاگر منتقل كند. اين 
فیلم ها فیلم هاي اكش��ن به حس��اب مي آيند اما 
سینماي ما با سادگي به اين موضوع مي پردازد. فرم 
خیلي ساده اي را مي گیرند براي اينكه هدفشان اين 

است كه بیشتر محتوا و فكر بیان و منتقل شود. 
چرا سينماي جنگ هميشه پرمخاطب 

است؟
اين پرمخاطب بودن سینماي جنگ از اتفاقات 
عجیب تاريخ سینماست. هیچ كس جنگ را 
دوست ندارد، همه اين را مي دانند كه جنگ 
فاجعه، مرگ، قحطي و مشكات به بار مي آورد، 
البت��ه در دفاع براي يك ملت دس��تاوردهاي 
معنوي و ملي وجود دارد ام��ا جنگ در پرده 
س��ینما تاثیر ديگري ايجاد مي كند. در واقع 
يك هیجان س��ینمايي به وجود م��ي آورد و 
مردم طبع��اً از ديدن صحنه ه��اي جنگي بر 
پرده سینما لذت مي برند و خوش شان مي آيد. 
تصويري كه س��ینما از جنگ نشان مي دهد، 
تصويري فانتزي اس��ت؛ تصوي��ري مربوط به 
دنیاي خیال آدم ها، به گون��ه اي به تمايات 
خیال انگیز تماش��اگر پاس��خ مي دهد. ما در 
فیلم هاي جنگي مي بینیم ك��ه آدم ها به هم 
ش��لیك مي كنند و همديگر را مي كشند اما 
در واقعیت آن صحنه ها، ن��ه گلوله اي واقعي 
شلیك مي شود و نه كس��ي مي میرد. در واقع 
جاذبه نمايشي سینماست كه مردم را جذب 
مي كند و نه اس��اس و اصل جنگ، يعني آن 
جذابیت نمايشي حرف اصلي و اول را مي زند. 
اساساً مردم وقتي صحنه هاي اكشن و بزن بزن 
و انفجار و تعلیق و برخورد سخت را مي بینند، 

دوست دارند و لذت مي برند. 
ب�ه جذابي�ت صحنه هاي اكش�ن در 
فيلم هاي جنگي اش�اره كرديد، اين 
عنصر در س�ينماي جنگ كشورمان 

چه وضعيتي دارد؟
بسیار تاثیر دارد. ما از اكشن به عنوان يك جاذبه 
سینمايي صحبت مي كنیم كه اگر در فیلم باشد 
باعث لذت تماشاگر خواهد شد. سینماي ما كمتر 
به اين وجه قضیه توجه كرده است. فیلمسازهاي 
ما همیشه درباره محتواي جنگ حرف مي زنند و 
اين بخش از جاذبه هاي سینمايي را كمتر مدنظر 
قرار مي دهند اما فیلم هاي خوبي نظیر »دوئل« 

احمدرض��ا درويش با خلق صحنه هاي اكش��ن 
توانسته جذابیت خاصي به فیلم ببخشد. در ادامه 
بايد نگاهي هم به فیلم هاي حاتمي كیا داش��ته 
باش��یم كه جذابیت هاي س��ینمايي را تا جايي 
كه ام��كان دارد حفظ مي كند و ب��ه آن اهمیت 
مي دهد يا فیلم هايي نظیر فیلم »عقاب ها« كه 
برخي در همان زمان هم معتقد بودند كه فیلم 
زياد خوبي نیس��ت در حالي كه پرفروش ترين 
فیلم تاريخ سینماي جنگ مان قلمداد مي شود 
چراكه از جاذبه هاي اكش��ن اس��تفاده كرده و 
تماش��اگر را درگیر ماجرا مي كند. اكشن عنصر 
اصلي و مهمي است و حذف صحنه هاي اكشن 
در فیلم هاي سینمايي جاذبه اي براي مخاطب 

عام نخواهد داشت. 
سوژه يا داستان چه تاثيري در جذب 

مخاطب در سينماي جنگ دارد؟ 
سوژه و داستان را نبايد با هم قاطي كنیم و بايد يكي 
بدانیم. سوژه به معناي موضوع است، مثًا فیلمي 
سوژه جنگي دارد اما اينكه اين سوژه در قالب چه 
داستاني بیان مي شود، چقدر كشش دارد و جاذبه 
دراماتیك آن چگونه اس��ت، حايز اهمیت است 
چراكه اين كشش و جاذبه داستان جزئي از اكشن 
است. اكشن فقط تصاوير هیجان انگیز نیست بلكه 
حوادث و اتفاقاتي است كه قبًا در فیلمنامه پیش 

بیني و در اجرا درست درمي آيد. 
خیلي از فیلمسازهاي ما وقتي به مقوله جنگ 
مي پردازند، آنقدر حواسشان به محتواست كه 
فكر نمي كنند اين محتوا را باي��د با يك جاذبه 
نمايشي و س��ینمايي بیان كرد وآن را فراموش 
مي كنند، البت��ه در آوردن اي��ن صحنه ها هم 
كار هر كسي نیست، يك استعداد و توانايي ای 
مي خواهد كه از توان هر فیلمسازي خارج است؛ 
بايد سوژه، داس��تان و اجرا هر س��ه بايد با هم 

هماهنگ باشند. 
امث�ال ابراهي�م حاتم�ي كيا س�عي 
كرده اند س�ينماي اي�ران را به لحاظ 
تكني�ك و جلوه ه�اي وي�ژه ارتق�ا 
بدهند. ب�ه نظر ش�ما ايش�ان تا چه 
ان�دازه توانس�ته به س�ينماي ايران 

كمك كند. 
همیش��ه گفته ام كه حاتمي كیا ش��اخص ترين 
چهره س��ینماي جن��گ در ايران اس��ت. او در 
دوران مختلف توانست تحت شرايط اجتماعي 
با مخاطبان و تماشاگر خوب همراه شود و از اين 
جاذبه هاي سینمايي به خوبي استفاده كند. در 
عین حال فرم هايي را انتخ��اب نمود كه در آن 
محتواي جنگ را به درستي منتقل كرده است. 
من حاتمي كیا را بهترين و تواناترين فیلمس��از 

ژانر فیلم جنگي مي دانم. 
وضعيت سينماي جنگ را در يك دهه 

اخير چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
 وجه حرفه اي سینماي جنگ ما ضعیف است؛ 

جنبه حرفه اي ب��ه اين معنا كه فیلم بس��ازند، 
اكران كنند و مردم با رغبت بیايند و اين فیلم ها 
را ن��گاه كنند. اي��ن وجه قضیه ضعیف اس��ت، 
همیشه همین طور بوده است، يعني وقتي آمار 
فیلم ها و تولیدات سینمايي در زمینه جنگ را 
كه توانسته باشد تماشاگر را جذب كرده و پیام 
و حرف درستي را منتقل نمايد مرور مي كنیم، 

مي بینیم تعداد شان خیلي كم است. 
جش�نواره مقاومت تا چه ان�دازه به 
سينماي جنگ ما كمك كرده  است. 
اساساً صرف برگزاري اين جشنواره ها 

كاري از پيش مي برد؟
بستگي به هدف كس��اني دارد كه جشنواره را 
برگزار مي كنند. اگر نیت ش��ان اين باش��د كه 
به پیشرفت ژانر س��ینمايي كمك كنند، قطعاً 
مي توانند موفق باشند اما اگر فكر هاي ديگري در 
ذهن داشته باشند كه جشنواره اي برگزار كنیم و 
رفع تكلیف شود قطعاً به جايي نمي رسند. به نظر 
من در هر جشنواره سینمايي چیزي كه اهمیت 
اولیه دارد اين است كه به ارزش هاي سینماي 
فیلم توجه كنند و ببینند چقدر اين فیلمي را كه 
به عنوان بهترين انتخاب مي كنند، توانس��ته با 
تماشاگرش ارتباط برقرار كند. اين را نبايد هرگز 
دست كم بگیرند. سینماي مقاومت وقتي موفق 

است كه با مردم ارتباط برقرار كند.
خش�ونت بي مورد و اضافي در برخي 
از توليدات س�ينماي جنگ و تأكيد 
بي مورد بر خشونت در برخي از آثار 
به درجه افراط رسيده است. نظر شما 

در اين مورد چيست؟ 
 خشونت در سینما جنبه فانتزي دارد. مهم اين 
است كه تماش��اگر چقدر با آن همراه مي شود. 
تماشاگر تعیین كننده نتیجه كار است. اگر يك 
فیلمي به قول منتقدان و صاحبنظر ها سرش��ار 
از خش��ونت باش��د و مردم از آن استقبال كنند 
قطعاً آن فیلم بدي نیس��ت. خشونت در سینما 
خشونت واقعي نیست بلكه خشونت ساختگي 
است. تماشاگر روي صندلي گرم و نرم مي نشیند 
و در فضاي مناس��ب، خش��ن ترين صحنه ها را 
مي بیند. اين فرد را اگر به میدان جنگ و جبهه 
ببرند و بگويند واقعیت اين خشونت را ببینید، 
فكر نمي كنم تحملش را داش��ته باشد. اينها در 
سینما يك خشونت ساختگي را مي بینند. اين را 
تماشاگر مي فهمد اين خشونت خشونت فانتري 
اس��ت كه ذهن به وجود آورده اس��ت و واقعیت 
ندارد. خش��ونت زماني تلخ و آزاردهنده اس��ت 
و در واقع شخصیت انس��ان را زير سؤال مي برد 
و منحرف مي كند كه واقعي باش��د، مثل فیلم 
هايي كه داعشي ها از س��ر بريدن افراد منتشر 
مي كردند. اين خشونت آزاردهنده است و خود 
من هیچ وقت تحم��ل ديدن اي��ن صحنه ها را 
نداش��ته ام، چون مي دانس��تم واقعاً يك آدم را 
مي كشند. در واقع بايد گفت بین نمايش خشونت 
و خود خش��ونت تفاوت خیلي اساس��ي است. 
خود خشونت واقعي اس��ت اما نمايش خشونت 
ساختگي است. اين دو را نبايد با هم يكي ببینید، 
البته بعضي فیلمساز ها كه زياد به كارشان وارد 
نیستند يا سینما را درك نمي كنند. در نمايش 
اين خشونت ها حد سینمايي را رعايت نمي كنند 
و نمي فهمند در سینما چطور مي شود خشونت 
را نش��ان داد كه در عین حالي كه وجه نمايش 
قوي داشته باشد، تماشاگر را هم عاقه مند كند. 
آن تماشاگري كه حاضر نیست و تاب ديدن يك 
خش��ونت واقعي را ندارد، از تماش��اي خشونت 
ساختگي و نمايشي س��ینما لذت مي برد، اين 
تناقض را بايد فیلمساز بداند. برخي فیلمسازها 
نمي توانند اين را خ��وب از كار دربیاورند. براي 
همین به تقلید از فیلم هاي خارجي يك كارهايي 

مي كنند كه زياد دلنشین نیست. 
نظر شما درباره سينماي ضدجنگ يا 

ضدمقاومت چيست؟ 
سینماي ضدجنگ و سینماي ضدمقاومت با 
هم تفاوت دارند. اساساً سینما ضدجنگ است، 
چون جنگ چیز خوبي نیست. هیچ فیلمي در 
تاريخ سینما نمي گويد كه جنگ خوب است 
اما مقاومت يك مقوله  ديگری است. مقاومت 
حق طبیع��ي و غريزي هر موجودي اس��ت. 
شما به حريم پرنده خانه تان هم دست درازي 
كنند از آن دفاع مي كنید اين دو را نبايد يكي 
دانس��ت. اينكه در فیلم��ي مي بینیم عده اي 
ازخود دفاع مي كنند با اينكه عده اي به حريمي 
تجاوز مي كنند، اين دو تفاوت اساسي دارد. در 
واقع سینما همیش��ه ضدجنگ بوده و سعي 
كرده است تباهي ها و سیاهي هاي جنگ را به 
نمايش بگذارد و مردم را در واقع به ذات جنگ 
و سرش��ت جنگ بدبین كند ام��ا دفاع امري 

مقدس تلقي مي شود.

گفت وگوي »جوان« با طهماسب صلح جو، منتقد و كارشناس سينما 

 سينماي مقاومت موفق است 
چون با مردم ارتباط برقرار كرد

   هادي عسگري 
اولين روز از شانزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت با استقبال 
خوب مردم در مهم ترين سالن هاي تئاتر پايتخت برگزار شد 
و چند خيابان تهران نيز ميزبان نمايش هاي خياباني بودند. 
همزمان با برگزاري جشنواره فیلم مقاومت، اين روزها جشنواره 
تئاتر مقاومت نیز در تهران برگزار مي ش��ود. تئاتر ش��هر، خانه 
هنرمندان، تاار حافظ و تاار مولوي، تنها بخشي از پتانسیل تئاتر 
تهران است كه براي برگزاري جش��نواره مقاومت به كار گرفته 
ش��ده اند. تاار مولوي در اولین روز از جش��نواره تئاتر مقاومت، 
میزبان نمايش صحنه اي »حماسه داوران« بود. حماسه داوران 
از استان بوشهر به جشنواره آمده و قصه داوراني صبور، جنگجو 
و میهن پرست را روايت مي كند كه در دفاع از میهن جان باختند 
ولي ذره اي از خاك كش��ور را به بیگانگان ندادند. اين نمايش به 
نويس��ندگي و كارگرداني علي قرباني روي صحنه رفته اس��ت. 
قرباني درباره اجراي »حماسه داوران« در جشنواره مي گويد: 
من انتظار اين استقبال را نداشتم ولي امیدوارم در شب هاي آتي با 
استقبال بیشتري از كار مواجه باشیم. قرباني مي افزايد: متأسفانه 
در اولین اجرا كمي با مشكات صحنه و تمرين گره مواجه بوديم 
كه امیدواريم در شب هاي آتي برطرف شود و اجراي بسیار قوي 

براي مخاطب عرضه كنیم. 
  داستان زندگي آخرين اسير ايراني 

سالن چهار سوی تئاتر ش��هر، در اولین روز جشنواره مقاومت، 
میزبان نمايش صحنه اي »6410« بود. »6410« به كارگرداني 
علي برجي و نويسندگي محسن عظیمي كه با استقبال گسترده 
مردم رو به رو ش��د، به زندگي شهید سرلشكر حسین لشكري 
مي پردازد. شهید لشكري، آخرين اسیر ايراني است كه بعد از 
18 سال اسارت از زندان هاي رژيم بعثي عراق آزاد شد اما سال 
88 به واسطه شدت جراحات وارده دوره اسارت به فیض شهادت 
نائل آمد. بابك نوري، بازيگر نقش »حسین لشكري« درباره بازي 
در اين نقش، توضیح مي دهد: سال ها از صحنه تئاتر دور بودم و 
در سینما و تلويزيون فعالیت مي كردم ولي زماني كه زندگینامه 
حسین لشكري را خواندم بس��یار تحت تاثیر قرار گرفتم و اين 
مدت با اين نق��ش زندگي كردم. نوري درخص��وص برگزاري 

جشنواره دفاع مقدس، مي گويد: بايد به ژانرهاي دفاع مقدس 
و مقاومت پرداخته ش��ود، سال هاس��ت كه با دل و جان كار 
كرده ايم، امیدوارم نمايش ها ديده شوند و مطمئنم جشنواره 

تئاتر مقاومت كمك بسیار بزرگي به اين امر مي كند. 
   سوختن و غرق شدن در قشقايي

سالن قشقايي، ديگر سالن تئاتر شهر در اولین روز از شانزدهمین 
جش��نواره تئاتر مقاومت، میزبان تئاتر »س��وختن در آب، غرق 
شدن در آتش« بود. شقايق هاشمي پوراصیل، بازيگر »سوختن 
در آب، غرق شدن در آتش« درباره اجراي نمايش مي گويد: اين 
نمايش پنج اپیزود دارد و هركدام درباره يك ش��خص متفاوت 
صحبت مي كند. در اين روز محوطه بیروني تئاتر ش��هر میزبان 
آثار خیاباني جشنواره مقاومت بود. از جمله نمايش هاي خیاباني 
كه در روز اول جشنواره اجرا ش��د، تئاتر »ضیافت به سبك كاخ 
سفید« به كارگرداني، نويسندگي و بازيگري مختار محمدي بود. 
اين نمايش كه با استقبال گستره مردم رو به رو شد به مظلومیت 
زنان و كودكان نقاط جنگ زده خاورمیانه و رفتار غیر انساني با آنها 
مي پردازد. مختار محمدي، بازيگر نقش آشپز درباره اين نمايش 
مي گويد: هدف نمايش نشان دادن مظلومیت كودكان و زنان در 
نقاط جنگ زده سراسر دنیا از جمله سوريه، لبنان، كردستان عراق 
و رساندن صداي مظلومیت اين افراد به مردم و ترويج روحیه مبارز 
طلبي، ضدامپريالیسم يا ضدس��رمايه داري است. با اين نمايش 
ما خواستار تلنگري به انسان هاي معاصر براي حفظ انسانیت و 
كمك به هم نوعانمان هستیم. وي با اشاره به برگزاري موفقت آمیز 
جشنواره مقاومت تأكید مي كند: يك دوره با »عروس آشتي« كه 
درباره زنان كوباني در جنگ با داعش بود در جش��نواره شركت 
كردم و امیدوارم در سال هاي آينده نیز نمايشنامه ها فلسفي تر و 
ريشه دار شده و از سطحي نگري دور شود تا تاثیر عمیق تري بر 
تماشاگر داشته باشد. »عروسي جنگ« ديگر تئاتر خیاباني بود كه 
در تئاتر شهر براي مردم اجرا شد. »عروسي جنگ« به كارگرداني، 
نويسندگي احسان فاحیان، نمايش مینیمالي درباره جدايي و 
غم از دست دادن خانواده هاي شهدا و سربازان دفاع مقدس است؛ 
نو عروسي كه همسرش شب عروسي او را ترك و براي دفاع از مرز 

و بوم و نوامیسش وارد جنگ مي شود.

و سيما در جمع سريال سازهاي تلويزيون: رئيس سازمان صدا
اميدوارانه، جهادي و انقابي سريال بسازيد

حكمت 36 
كس�ی كه آرزوهايش طوانی 
اس�ت، كردارش نيز ناپس�ند 

است.

افق روشن جشنواره مقاومت 
چند سالي است كه جشنواره فیلم مقاومت به دنبال بستر سازي 
و فراهم آوردن زمینه هاي مس��اعد جهت شناخت، همگرايي، 
همصدايي و به طور كلي تئوريزه ك��ردن يك نوع وحدت رويه 
در بین سینماگران مس��تقل و معتقد به لزوم تقويت و تبیین 
جريان هاي فرهنگي و هنري تحت لواي انگاره »مقاومت« است. 
در واقع اين جريان نوپا كه البته خاستگاهي تاريخي دارد سعي 
دارد جش��نواره فیلم مقاومت را با حضور سینماگران متبحر و 
توانمند داخلي و خارجي به يك بلوغ فرمي و محتوايي برساند، 
البته اين مهم مادامي كه باور نداشته باشیم در يك نبرد و جنگ 
تمام عیار و واقعي فرهنگي با جريان هاي متخاصم هستیم كه 
هر كدام از آنها يك نحله يا برخي تفكرات ايدئولوژيكي ضددين 
و انساني دارند، جواب نمي دهد. پذيرش و باور به اين بن مايه ها 
و لزوم طراحي نقش��ه راه جهت مقابله با اين جنگ تمام عیار 
فرهنگي و هنري از سوي مسئوان و فعاان اين عرصه از جمله 
نكاتي است كه رهبر انقاب نیز در ديدار با جمعي از بازيگران، 
كارگردانان و تهیه كنندگان به آن اش��اره مس��تقیم داشته و 
فرموده اند: » ما در حال يك نبرد فرهنگي، يك نبرد جنگ نرم 
هستیم يعني به ما تهاجم شده، تهاجم نرم، آن هم با ابزارهاي 
پیشرفته و بسیار نو و با توانايي بسیار باا به ما حمله شده. خب 
ما بايد اول اين را تصديق كنی��م، بايد اول قبول كنیم كه ما در 
حال يك جنگیم، ما مورد تهاجم هستیم. اگر چنانچه اين شد، 
آن وقت بايس��تي همه  نیرو را متمركز كنی��م در ضربه  زدن به 
مهاجم و جلوي هج��وم او را گرفتن. هدف مهاج��م، آماج كار 
مهاجم چیست؟ فرهنگ ماست، اخاق ماست، خانواده  ماست، 
هويت ماست، تاريخ ماست. در مقابل، ما بايستي يك جبهه  قوي 
توانايي ايجاد كنیم كه اين جبهه بتواند پاسخگو باشد. آن جبهه 
متشكل از كیست؟ از هنرمند، روشنفكر، عنصر فرهنگي، يعني 
شماها هستید، شماها و امثال ش��ما آقايان و دوستاني كه در 

بخش فرهنگ و در بخش هنر مشغول كار هستید.«
س��ینماي مقاومت از منظر فرمي و محتوايي پس از س��پري 
كردن ف��راز و فرودهاي مختل��ف، امروزه گس��تره اي دارد كه 
فقط شامل س��ینماي جنگ نمي ش��ود. به كام دقیق تر اين 
جش��نواره كه در حال تبديل ش��دن به يك جريان قدرتمند 
فرهنگي- هنري اس��ت آنچه را كه براي م��ردم دنیا از طريق 
س��ینما مخابره مي كند يك نوع بل��وغ و به آگاهي رس��اندن 
آنهاست تا نسبت به محیط پیراموني شان دچار غفلت نشوند. 
از منظر ارتباطاتي هم سینماي مقاومت فقط مضمون و فیلم 
نیست بلكه به واقع روش هاي ابداعي است كه در مقابل سلطه 
جهاني سینما مي تواند مورد بحث قرار بگیرد، بنابراين مي توان 
آن را به نظريه اي تبديل كرد كه حتي فراتر از يك جش��نواره 
بین المللي فیلم قابلیت تدريس، بحث و استدال داشته باشد. 
مي توان يك جمع متفكري از دانش��گاهیان و اف��راد فعال در 
حوزه س��ینما را دور هم جمع كرد و درباره چارچوب سینماي 
مقاومت، اصول و ش��اخه هاي آن صحبت كرد ت��ا آن را تبديل 
به يك مجموعه فكري كنند كه قابلیت بررس��ي و نقد و در آن 
چارچوب تولیدات گوناگون داشته باشد. جشنواره بین المللي 
فیلم مقاومت به جهت تطبیق خواس��ته هاي فطري انس��اني 
همچون روح حق جويي و اس��تقامت در براب��ر هرگونه ظلم و 
تبعیض با آنچه دين مبین اسام در پي تقويت ترويج آن است، 
از دوره گذشته با دعوت از فیلمسازاني كه در اين زمینه به تولید 
فیلم مبادرت كرده بودند، سعي نمود فضاي روشنگري نسبت 
به بیداري اسامي را براي افكار عمومي به نحو قابل قبولي فراهم 
سازد و شبهات س��اختگي پیرامون اين تفكر و اقدام انقابي را 
از طريق نمايش آثار ارائه ش��ده تا حدود بسیار زيادي برطرف 
نمايد. بدين ترتیب چند سالي است كه محملي واقعي و به دور 
از هر گونه محافظه كاري سیاسي، فرهنگي و... براي گردهمايي 
سینماگران آزاد انديش و آزاديخواه سراسر جهان شكل گرفته 
كه ماحصل يك نگاه آوانگارد در حوزه تئوري و اجراي تفكرات 

ريشه اي جريان مقاومت است. 
امروزه در دنیا تفكرات لیبرالیس��تي و اومانیس��تي با يك جور 
مقابله مردم��ي مواجه ش��ده اس��ت. در اين می��ان گروه ها و 
جريان هاي مردم��ي در اقصي نقاط جهان اعت��راض هايي در 
اش��كال مختلف مانند تظاهرات خیاباني، تشكیل كمپین در 
فضاي مجازي و... با داشتن رگه هايي منطبق با تفكر و مانیفست 
مقاومت براي خاصي از دست نظام س��لطه به وجود آمده كه 
فاقد يك رهبري واحد است. تبیین، تعمیم و اشاعه انگاره هاي 
اصلي جريان مقاومت در بین ديگر جوامع با میدانداري نخبگان 
آنها كه جذب جريان مقاومت ش��ده اند، قطعاً فضاي موس��ع و 
بسیار مستعدي براي تقويت و گس��ترش نگاه غالب در جبهه 
فرهنگي و هنري مقاومت خواهد بود، البته واضح است كه براي 
رسیدن به سر منزل مقصود كه همان تقويت نگاه مقاومت در 
بین مردم به واسطه تولید و ساخت آثار فرهنگي و هنري مانند 
فیلم، سريال و... است، هم افزايي، همكاري و اقدام جهادي به 
واسطه میدان دادن به نیروهاي مؤمن به انقاب را بیش از هر 

زمان ديگري طلب مي كند.

مصطفيشاهكرمي یادداشت

با حضور جانشين سپاه محمد رسول اه)ص( 
مستند »زمين مي لرزد« رونمايي شد

مراس�م رونمايي از مس�تند »زمي�ن مي لرزد« ب�ا حضور 
جانش�ين س�پاه محم�د رس�ول اه)ص( ته�ران روز 
گذش�ته در پ�ادگان ولي عصر)ع�ج( برگ�زار ش�د. 
مستند »زمین مي لرزد« كه روايتي از زندگي شهید »ابراهیم 
خلیلي« از جانبازان دفاع مقدس و از بسیجیان لشكر 2۷ محمد 
رسول اه)ص( تهران است كه در عملیات مستشاري براي دفاع 
از حريم اهل بیت)ع( در ش��رق حلب به دست تروريست هاي 
تكفیري به شهادت رسید، با حضور خانواده شهید و جمعي از 

سرداران سپاه در پادگان ولي عصر)عج( تهران رونمايي شد. 
اه)ص(  در اين مراسم سردار صابري جانشین سپاه محمد رسول 
در سخناني با بیان اهمیت پرداختن به موضوع شهدا در تولید 
آثار هنري گفت: تمامي افرادي كه در اين محفل حضور دارند 
به گونه اي انتخاب ش��ده اند و میزبان اصلي آنها شهید ابراهیم 
خلیلي است كه برش��ي از زندگي اش در قالب مستند »زمین 

مي لرزد« به تصوير كشیده شده است. 
وي اظهار داشت: شهید ابراهیم خلیلي مسئول تخريب لشكر 
2۷ در كشور سوريه بود كه در جريان حضور مستشاري در اين 
كشور به شهادت رسید. او فرزند شهید بود. همچنین با وجود 
جانباز بودن به كشور سوريه رفت و اداي تكلیف كرد در نهايت 
به شهادت رسید. او به گفته همرزمانش اهل نماز شب بود و در 
نهايت به آرزوي خود كه ش��هادت بود، رس��ید. جانشین سپاه 
محمد رسول اه)ص( در پايان سخنانش يادآور شد: هر يك از 
ما به عنوان نیروي نظامي چه در زمان جنگ تحمیلي و چه در 
موقعیت هاي ديگر، در شرايط شهادت يا حادثه قرار گرفته ايم 
اما عمرمان به دنیا بوده اما امروز كاري كه مي توانیم انجام دهیم 

اين است كه ياد و خاطره شهدا را زنده نگه داريم.

مستند

    محمد صادقي
رئيس رسانه ملي در جمع سازندگان آثار نمايشي تلويزيون 
خواستار توجه به مسئله صادرات سريال شد و از سريال سازها 
خواست به گونه ای سريال بسازند كه بشود آن را صادر كرد. 
عبدالعلي علي عسكري در ديدار با عوامل ساخت مجموعه هاي 
نمايش��ي س��یما، با بیان اينكه چرا نمي توانیم فروش جهاني 
سريال داشته باشیم؟ گفت: آرام آرام به سمت صادرات فیلم 
برويم، اين هم يك نوع صادرات اس��ت و وقت��ي محصولي را 
تولید مي كنیم براي منطقه و جهان باشد نه فقط براي ايران. 
علي عسكري خطاب به سريال سازها گفت: هر كسي در ايران 
س��ريالي تولید كرد كه هم در ايران ديده ش��د و توانست در 
خارج هم بفروشد، 50درصد فروش��ش براي خودش خواهد 
بود. وي درباره اهمیت  نگارش فیلمنامه گفت: بذر اصلي براي 
هر چیزي نويس��ندگي، فكر و انديشه است. از اينجا بايد همه 
چیز شكل بگیرد، از اين رو بايد به فیلمنامه نويسان توجه كنیم. 
وي اضافه كرد: به پیشكسوتان يك جور توجه كنیم و در عین 

حال بدانیم مسئولیت همه ماست كنار خودمان نسل بعد را 
پرورش دهیم و در كنار حمايت از پیشكسوتان، توانمندها را 
كشف كنیم تا به عرصه بیايند، آنها بايد اين كشور را اداره كنند 
و در اين عرصه هم زيباترين فیلمنامه ها را بنويس��ند. رئیس 
سازمان صداوسیما با اش��اره به يادداشت مقام معظم رهبري 
درباره هنرمندان، تأكید كرد: بار سنگیني را هم رهبر انقاب بر 
دوش شما گذاشتند. گفتمان اصلي جامعه از طريق سريال ها 
در ذهن مردم مي نشیند و يك س��ريال پراثر، گفتمان غالب 
ايجاد مي كند. امیدواريم خداوند مدد كند با نگاهي امیدوارانه، 
جهادي و انقابي جلو برويد و منشأ امید و روحیه براي كشور 
شويد و اين از شما بر مي آيد و ما نیز همه تاشمان را در كنار 
شما انجام مي دهیم. وي ادامه داد: كساني كه در عرصه فیلم 
و سريال هستند پهلوانان و قهرمانان اصلي در جنگ رسانه اي 
دشمن به شمار مي روند و ان شاءاه شما بتوانید نقش خود را 
ايفا كنید و همه ملت از بركات وجودي و هنر شما استفاده كنند 

و فردايي بهتر از گذشته داشته باشیم.

هميش��ه گفته ام كه حاتمي كيا 
ش��اخص ترين چهره سينماي 
جن��گ در اي��ران اس��ت. او در 
دوران مختل��ف توانس��ت تحت 
ش��رايط اجتماعي با مخاطبان 
و تماش��اگر خوب همراه ش��ود

سينماي ضدجنگ و سينماي 
ضدمقاومت با هم تفاوت دارند. 
اساسًا س��ينما ضدجنگ است، 
چون جنگ چيز خوبي نيست. 
هي��چ فيلمي در تاريخ س��ينما 
نمي گويد كه جنگ خوب است اما 
مقاومت يك مقوله  ديگری است

گزارش »جوان« از اولين روز برگزاري جشنواره تئاتر مقاومت
تهران بوي حماسه داوران گرفت


